
Projekt

UCHWALA Nr .!'.! /.:f.C./2014
Rady Gminy Popielow
z dnia 18 grudnia 2014r

zmieniaj^ca uchwat§ w sprawie przystqpienia do realizacji projektu partnerskiego
pn. ,,Zintegrowany rozwoj Aglomeracji Opolskiej" w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc techniczna na lata 2007-2013

Na podstawie art. 18 ust.2. pkt 12 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorza.dzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz.379,poz. 1072)
oraz art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379,poz.911,poz. 1146,poz.
1626) Rada Gminy Popielow uchwala co nastepuje:

§1

W Uchwale Nr XXVI/191/2013 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przystapienia do realizacji
projektu partnerskiego pn. ,,Zintegrowany rozwoj Aglomeracji Opolskiej" w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 wprowadza sie nast§puja.ce zmiany:

1. § 3 uchwaty otrzymuje nowe, nastepuja.ce brzmienie:

„§ 3.1. Catkowita wartosc projektu w latach 2013-2015 zgodnie z wnioskiem
o przyznanie dotacji wynosi 648.514,76 zt.
2. Dofinansowanie projektu ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego zgodnie z wnioskiem o przyznanie dotacji wynosi 583.663,28 zt, a
wktad wtasny 64.851,48 zt."

2. § 4 uchwaty otrzymuje nowe, nastepuja.ce brzmienie:

„§ 4. Podziat srodkow w ramach projektu w czesci dotycza.cej Gminy Popielow
przedstawia si§ nast§puja.co:

1. w2013 roku wwysokosci 19,58 zt
2. w 2014 roku w wysokosci 1.206,31 zt
3. w 2015 roku wwysokosci 239,29 zt"

§2
1. Szczegotowe warunki partycypacji finansowej partnerow projektu w jego realizacji oraz

zasady rozliczeh finansowych pomiedzy partnerami okreslone zostaty w umowie
partnerskiej zawartej pomiedzy Miastem Opole i pozostatymi partnerami projektu.

2. Projekt aneksu do umowy partnerskiej stanowi zata.cznik do niniejszej uchwaty.
3. Do podpisania aneksu do umowy partnerskiej upowaznia sie Wojta Gminy Popielow.

§3
Wykonanie uchwaty powierza si§ Wojtowi Gminy Popielow.

§4
Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Uzasadnienie do Uchwafy zmieniajqcej uchwal^ nr XXVI/191/2013 Rady Gminy
Popielow z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie przystqpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. ,,Zintegrowany rozwoj
Aglomeracji Opolskiej" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata

2007-2013

Zgodnie z umow^ dotacji nr DPT/BDG-II/POPT/109/13 z dnia 19 lipca 2013 r.
Miasto Opole w partnerstwie z gminami Aglomeracji Opolskiej realizuje projekt pn.
Zintegrowany rozwoj Aglomeracji Opolskiej.

Projekt jest wspolfinansowany w 85% ze srodkow Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz
w 15% z budzetu panstwa.

Wartosc projektu zgodnie z wnioskiem o przyznanie dotacji wynosi 648.514,76 zl.,
natomiast dofinansowanie wynosi 90% kosztow kwalifikowanych (tj. 583.663,28 zl). Wklad
wlasny stanowi 10% kosztow kwalifikowanych. Wszyscy partnerzy zobowiazani s^ do
partycypacji w kosztach jego realizacji. Wklad partnerow uzalezniony jest od liczby
mieszkancow danej gminy (stosunek do liczby mieszkancow Aglomeracji ogolem).
Szczegolowe zasady wnoszenia wkladu finansowego do projektu oraz rozliczen pomiedzy
partnerami reguluje umowa partnerska oraz aneks do umowy stanowiacy zaiacznik do
niniejszej uchwaly.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje opracowanie nastepujacych dokumentow
strategicznych i planistycznych dla AO:

1) Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020 roku;
2) Programu rozwoju gospodarczego Aglomeracji Opolskiej;
3) Studium homunikacyjnego Aglomeracji Opolskiej;
4) Koncepcji programowo - przestrzennej dla Optycznej Sieci Teleinformatycznej dla

Aglomeracji Opolskiej (OSTA);
5) Wytycznych technicznych i prawnych dla sporzqdzenia i oceny dokumentacji

projekfowo - kosztorysowej, budowy i utrzymania sieci;
W zwia^zku ze zmianami w harmonogramie rzeczowo- finansowym projektu, wydatki

zaplanowane na rok 2014 nie zostan^ poniesione w pelnej wysokosci, czesc zostanie
przeniesiona na rok 2015. Przesuniecia w realizacji projektu spowodowane s^ przede
wszystkim wydluzonym okresem opracowywania dokumentow przez Wykonawcow
z ktorymi podpisano umowy. Ponadto zrezygnowano z realizacji dzialania pn. ,,Opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej OSTA", co skutkuje zmniejszeniem wartosci
budzetu projektu. Przesuniecia w harmonogramie oraz zmiana wartosci projektu nie zagrazaj^
realizacji oraz nie maj^ wplywu na osi^gni^cie zalozonych wskaznikow.

Uchwala rodzi skutki finansowe dla budzetu Gminy Popielow.


