Projekt
z dnia 7 czerwca 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia .................... 2013 r.
w sprawie przystąpienia przez gminę Śrem do partnerstwa
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594.) oraz art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz.712,
z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Śrem do Partnerstwa
z Gminą Środa Wlkp, Gminą Brodnica, Gminą Miłosław, Gminą Nekla,
Gminą Pyzdry i Powiatem Wrzesińskim oraz podmiotem spoza sektora
finansów publicznych.
2. Gmina Śrem będzie Liderem projektu natomiast pozostałe gminy,
powiat oraz podmiot spoza sektora finansów publicznych będą Partnerami
projektu.
§ 2. Partnerstwo podejmowane jest w celu współpracy przy przygotowaniu
i realizacji projektu składanego do dofinansowania w ramach konkursu
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre Rządzenie,
Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej,
Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej,
organizowanego przez MAiC.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Śremu
Adam Lewandowski
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Uzasadnienie
UCHWAŁY NR ……
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia …………………
w sprawie przystąpienia przez gminę Śrem do partnerstwa
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji planuje w III kwartale br.
ogłosić konkurs otwarty w ramach Priorytetu V. Dobre zarządzanie, Działania
5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1.
Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, którego
beneficjentami mogą być jednostki samorządu terytorialnego startujące
w Partnerstwie. Dofinansowanie można uzyskać na działania związane
z informatyzacją urzędu takie jak np.: wdrożenie/modernizacja
elektronicznego obiegu dokumentów, wdrożenie dziedzinowych systemów
informatycznych, uruchomienie punktu nadawania Profilu Zaufanego,
działania związane z ePUAP oraz na rozbudowę infrastruktury sieci
ŚREM@N. Zgodnie z założeniami projektu konkursowego, jednostki
samorządu terytorialnego wyrażające wolę aplikowania o środki, przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie zobligowane są do zawarcia
partnerstwa.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest
nieodzowne w celu złozenia wniosku aplikacyjnego.

Burmistrz Śremu
Adam Lewandowski
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