UCHWAŁA NR XXXII/193/2014
RADY GMINY CISEK
z dnia 24 marca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Powiatem Opolskim woj. opolskie w celu
realizacji przez Gminę Cisek projektu pn. "Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości
mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej" w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), w związku z art. 28a ust. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 ze zm.) - Rada Gminy Cisek uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Cisek do partnerstwa z Powiatem Opolskim woj. opolskie
w celu realizacji projektu pn. "Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców
w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej", zwanego dalej „projektem”, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V.
Dobre Rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1
Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
3. Projekt będzie realizowany przez Gminę Cisek (partner projektu) oraz Powiat Opolski woj. opolskie (lider
partnerstwa).
4. Projekt dotyczy poprawy skuteczności świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej
wymiany korespondencji z wykorzystaniem Profilu Zaufanego w okresie realizacji projektu w 16 JST w woj.
opolskiego, dolnośląskiego oraz wielkopolskiego poprzez podniesienie kompetencji 956 pracowników,
modernizację infrastruktury i systemów teleinformatycznych oraz działania informacyjne i promocyjne.
§ 2. 1. Zasady funkcjonowania partnerstwa oraz zasady współpracy Gminy Cisek i Powiatu Opolskiego woj.
opolskie określone zostaną w umowie partnerskiej.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Cisek do podpisania umowy partnerskiej wraz z załącznikami.
3. Wyraża się zgodę na podpisanie przez Wójta Gminy Cisek pełnomocnictwa na pełnienie przez Powiat
Opolski woj. opolskie funkcji lidera partnerstwa i reprezentowania Gminy Cisek wobec osób trzecich
w działaniach związanych z realizacją projektu, w tym do zawarcia w imieniu i na rzecz Gminy Cisek umowy
o dofinansowanie projektu.
4. Pełnomocnictwo, o którym w ust. 3, stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. 1. Finansowanie projektu nastąpi w latach 2014 - 2015 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
do wysokości 85% wartości projektu.
2. Pozostałe 15% wartości projektu stanowi wkład własny i zostanie zabezpieczone w formie wymaganej przez
projekt, tj. w postaci wynagrodzeń pracowników delegowanych w czasie pracy na szkolenia realizowane w ramach
projektu – solidarnie przez Gminę Cisek i lidera partnerstwa: Powiat Opolski woj. opolskie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Cisek
mgr Rozwita Szafarczyk
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Załącznik do Uchwały Nr XXXII/193/2014
Rady Gminy Cisek
z dnia 24 marca 2014 r.
WZÓR
Załącznik nr 1 do Umowy Partnerskiej na rzecz realizacji Projektu
Nazwa i adres Partnera

miejsce i data

...………………………………….
……………………………………
PEŁNOMOCNICTWO
Udzielam Powiatowi Opolskiemu, woj. opolskie pełnomocnictwa, na pełnienie przez Powiat Opolski woj.
opolskie funkcji lidera partnerstwa i reprezentowania Gminy Cisek wobec osób trzecich w działaniach
związanych z realizacją projektu, w tym do zawarcia w imieniu i na rzecz Gminy Cisek umowy
o dofinansowanie projektu, rozliczania projektu oraz wszelkich zobowiązań z tym związanych.
……………………………
Wójt Gminy
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