
PROJEKT

UCHWALA NrXXXVI/^J/2014
Rady Gminy Popielow
z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie przystapienia do realizacji projektu partnerskiego "Budowa
uzytecznych ustug ePUAP oraz kreowanie swiadomosci mieszkaricow w celu
stworzenia elektronicznej administracji publicznej" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitat Ludzki.

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorz^dzie 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 publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.
885, poz. 938, poz. 1646), w zwia.zku 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 nast^puje:

§1

1. Wyraza sie zgode na przystqpienie Gminy Popielow do realizacji projektu
partnerskiego pod "Budowa uzytecznych ustug ePUAP oraz kreowanie
swiadomosci mieszkancow w celu stworzenia elektronicznej administracji
publicznej", zwanego dalej ,,projektem", wspotfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Spotecznego.

2. Projekt realizowany bedzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki,
Priorytet V. Dobre Rz^dzenie, Dziatanie 5.2. Wzmocnienie potencjatu
administracji samorz^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 samorz^du terytorialnego wojewodztwa opolskiego,
dolnosl^skiego oraz wielkopolskiego.

§2

1. Catkowita wartosc projektu realizowanego w latach 2014-2015 wynosi
3.867.820,00 zt.

2. Wartosc projektu w czesci dotycza.cej Gminy Popielow wynosi 190.521,95 zt,
z czego wktad wtasny to 33.043,45 zt.

3. Dofinansowanie projektu nast^pi ze srodkow Europejskiego Funduszu
Spotecznego do wysokosci 85% wartosci projektu.

4. Wktad wtasny w realizacje projektu zostanie zabezpieczony w formie
wynagrodzeh 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 zostanq okreslone w umowie partnerskiej,
stanowi^cej zatqcznik do niniejszej uchwaty.

2. Upowaznia sie Wojta Gminy Popielow do podpisania umowy partnerskiej.



§4

Wykonanie uchwafy powierza si§ Wojtowi Gminy Popielow.

§5

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Dioiti\: Sekretarz Gminy

Uzasadnienie:

Projekt "Budowa uzytecznych ustug ePUAP oraz kreowanie swiadomosci
mieszkahcow w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej"
dotyczy poprawy skutecznosci swiadczenia elektronicznych ustug publicznych oraz
elektronicznej wymiany korespondencji z wykorzystaniem Profilu Zaufanego w 16
jednostkach samorz^du terytorialnego wojewodztwa opolskiego, dolnosla_skiego oraz
wielkopolskiego poprzez podniesienie kompetencji 956 pracownikow (szkolenia),
modernizacj§ infrastruktury i systemow teleinformatycznych oraz dziatania
informacyjne i promocyjne skierowane do mieszkahcow.

Wartosc projektu przypadaj^ca na Gmin§ Popielow to kwota 190.521,95 zt, z czego
wktad wtasny to 33.043,45 zt.

Deklaracja uczestnictwa w projekcie zostata podpisana w dniu 30.08.2013. W dniu
10 wrzesnia 2013 r. ztozony zostat wniosek o dofinansowanie projektu do
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. W ramach otwartego konkursu wptyn^to 112
projektow.

W dniu 20 grudnia 2013 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opublikowato liste
rankingow^ projektow rekomendowanych do dofinansowania przez Komisje Oceny
Projektow w ramach konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2013, wedtug ktorej projekt otrzymat
rekomendacje na 19 pozycji z 63 projektow rekomendowanych do dofinansowania.
Wsparcie otrzymato 36 projektow, w tym ww. projekt.

Wobec powyzszego Gmina Popielow planuje przystapic do realizacji projektu
w partnerstwie z Powiatem Opolski. . Do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu
niezbedne jest podpisanie umowy partnerskiej pomiedzy liderem partnerstwa
a partnerem. Zgodnie z dokumentem ,,Zakres realizacji projektow partnerskich
okreslony przez Instytucje Zarz^dzaj^c^ Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki"
zatwierdzonym dn. 24.12.2012 r., obowia.zuja.cym od dn. 1.01.2013 r. (s. 16 pkt IV.
24), podpisanie umowy partnerskiej powinno zostac poprzedzone podj$ciem
uchwat wtasciwych organow jednostek samorz^du terytorialnego partnerow.


