
UCHWAŁA NR XXIV/198/16
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie współdziałania z innymi gminami w zakresie realizacji projektu pn.: „E-samorząd narzędziem 
partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce”

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. 2016 r. poz. 446 i poz. 1579), Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na podjęcie przez Gminę i Miasto Odolanów współdziałania z Gminą Dobra, 
Miastem i Gminą Grabów nad Prosną, Miastem Koło, Gminą Kępno, Miastem Sompolno, Gminą Baranów, 
Gminą Bralin, Gminą Kobyla Góra, Gminą Kościelec, Gminą Kramsk, Gminą Łęka Opatowska, Gminą  Osiek 
Mały, Gminą Perzów, Gminą Rychtal, Gminą Sośnie, Gminą Trzcinica w zakresie wspólnej realizacji projektu 
pn.: „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce”, 
planowanego do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata  2014-
2020.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Gmina Kępno oraz Miasto Koło zainicjowały sformułowanie wspólnego projektu pn. „E-samorząd
narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce” mającego na celu rozwój
elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie
administracji publicznej szczebla lokalnego m.in. poprzez zapewnienie interoperacyjności rejestrów
publicznych oraz istniejących w gminach systemów teleinformatycznych i ich integrację (w tym z ePUAP-
em), a także poprzez stworzenie wspólnej platformy w celu poprawy efektywności zarządzania
i upowszechnianie komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. podpis elektroniczny,
elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczna archiwizacja dokumentów, itd.).

Niniejszy projekt pretenduje do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi
priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych
(Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych). Projekt obejmie zasięgiem obszar
kilkunastu gmin, które złożyły deklarację woli udziału w projekcie i na mocy partnerskiej współpracy
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zrealizują założenia projektu partnerskiego.
Funkcjonowanie w jednostkach objętych zakresem projektu zbliżonych rozwiązań informatycznych,
posiadanie przez partnerów niezbędnych zasobów kadrowych, a przede wszystkim przez Lidera projektu -
niezbędnego doświadczenia w zakresie realizacji projektów infrastrukturalnych również przy wsparciu
środków UE, pozwoliło na zbudowanie tak dużej grupy docelowej dla osiągnięcia wskaźników rezultatu
projektu. Za wdrożenie i koordynację projektu odpowiadać będzie jego Lider czyli Miasto i Gmina Kępno.

W celu zinstytucjonalizowania zasad samej współpracy i określenia zakresu odpowiedzialności, a także
praw i obowiązków Lidera oraz pozostałych Uczestników projektu, zostaną zawarte porozumienia
o współpracy w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu, regulującego między innymi powyższe
kwestie. Zawarcie porozumienia jest niezbędne do spełnienia m.in. wymogów formalnych konkursu.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, wykonywanie zadań publicznych może
być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.

Stosownie do postanowień art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej
właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz
wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku.

W związku z powyższym, zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
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