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Uchwala Nr XXXVI1262 72014
Rady Gminy Popielow
z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie przystqpienia do realizacji projektu partnerskiego "Budowa uzytecznych
ushig ePUAP oraz kreowanie swiadomosci mieszkaricow w celu stworzenia
eiektronicznej administracji pubiicznej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitaf
Ludzki.

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorzajjzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 216
ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach pubiicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 885, poz. 938, poz. 1646), w zwiazku z art. 28a ust. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r, Nr 84, poz. 712 z pozn. zm.) Rada
Gminy Popielow uchwala, co naste.puje:

§1

1. Wyraza si§ zgod§ na przystapienie Gminy Popielow do realizacji projektu partnerskiego
pod "Budowa uzytecznych ustug ePUAP oraz kreowanie swiadomosci mieszkahcow w
celu stworzenia eiektronicznej administracji pubiicznej", zwanego dalej ,,projektem",
wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spotecznego.

2. Projekt realizowany b^dzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki, Priorytet
V. Dobre Rzajdzenie, Dziatanie 5.2. Wzmocnienie potencjatu administracji
samorza^dowej, Poddziatanie 5.2.1 Modernizacja zarza^dzania w administracji
samorza^dowej.

3. Liderem projektu jest Powiat Opolski, a partnerami projektu jest Gmina Popielow oraz 14
innych jednostek samorzaxiu terytorialnego wojewodztwa opolskiego, dolnosl^skiego
oraz wielkopolskiego.

§2

1. Catkowita wartosc projektu realizowanego w latach 2014-2015 wynosi 3.867.820,00 zl.
2. Wartosc projektu w cze.sci dotycza^cej Gminy Popielow wynosi 190.521,95 zl,

z czego wktad wtasny to 28 578,29 zl.
3. Dofinansowanie projektu nastapi ze srodkow Europejskiego Funduszu Spotecznego do

wysokosci 85% wartosci projektu.
4. Wktad wtasny w realizacj§ projektu zostanie zabezpieczony w formie wynagrodzen

pracownikow delegowanych w czasie pracy na szkolenia realizowane w ramach
projektu.

§3

1. Szczegotowe warunki realizacji projektu oraz zasady wspotpracy Gminy Popielow
(Partnera projektu) z Powiatem Opolskim (Liderem projektu) oraz pozostafymi
Partnerami projektu zostana^ okreslone w umowie partnerskiej.

2. Upowaznia si§ Wojta Gminy Popielow do podpisania umowy partnerskiej wraz z
zata^cznikami

3. Wyraza si§ zgod§ na podpisanie przez Wojta Gminy Popielow petnomocnictwa na
petnienie przez Powiat Opolski, woj. opolskie funkcji lidera partnerstwa i
reprezentowania Gminy Popielow wobec osob trzecich w dziataniach zwia^zanych z
realizacja^ projektu, w tym do zawarcia w imieniu i na rzecz Gminy Popielow umowy o
dofinansowanie projektu.



4 Petnomocnictwo o ktorym mowa w § 3 ust. 3 stanowi zatqcznik do uchwaty.

§4

Wykonanie uchwaty powierza si? Wojtowi Gminy Popielow.

§5

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

^^ --- KuKupczyk


