
 
Uchwała Nr  XXI/126/2016 

         Rady Gminy Rozdrażew  
         z dnia 23 listopada 2016r.  

 
w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i zawarcia porozumienia 
w sprawie współpracy przy realizacji projektu partnerskiego pn.: „Wdrożenie wysokiej  
jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin 
Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim”  w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 
2014+) Oś priorytetowa 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój 
elektronicznych usług publicznych,  Poddziałanie 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług 
publicznych oraz podpisania umowy partnerskiej w ramach realizacji projektu. 

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446, z późn. zm.), oraz art. 33 ustawy 
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz.217, z późn. zm.) 
Rada Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do partnerstwa i zawarcie porozumienia w sprawie 

współpracy przy realizacji projektu partnerskiego pn. „Wdrożenie wysokiej  jakości usług 
administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, 
Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim”  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) Oś priorytetowa 2. 
Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych,  
Poddziałanie 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz podpisania umowy 
partnerskiej w ramach realizacji projektu. 

 
2. Liderem projektu jest Miasto i Gmina Krotoszyn. Partnerami projektu są: Gmina 

Kobylin, Gmina Rozdrażew, Gmina Koźmin Wielkopolski, Gmina Zduny, Miasto 
Sulmierzyce, Powiat Krotoszyński.  
 

3. Zasady współpracy przy przygotowaniu i  realizacji projektu, o którym mowa w ust. 1, 
partycypacji finansowej na etapie opracowania dokumentacji projektowej oraz zasady 
rozliczeń finansowych określi porozumienie, które stanowi załącznik do uchwały. 
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

       Przewodniczący Rady Gminy 

       Artur Jakubek   

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił w dniu 30 sierpnia 2016 roku otwarty 
konkurs nr RPWP.02.01.01-IZ-00-30-001/16 na nabór wniosków o dofinansowanie 
projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020 (WRPO 2014+) Oś priorytetowa 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój 
elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług 
publicznych. 

Na spotkaniu w dniu 5 września 2016 roku przedstawiciele samorządów gminnych 
i powiatowego podjęli decyzję o wspólnym przystąpieniu do realizacji projektu w ramach 
ww. naboru. Ustalono, że liderem (partnerem wiodącym) projektu pod roboczą nazwą: 
„ Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, 
Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim”  będzie 
Miasto i Gmina Krotoszyn. 

W ramach projektu planuje się cyfryzację informacji przestrzennej z wektoryzacją studium 
i planów zagospodarowania przestrzennego oraz wprowadzenie elektronicznego systemu 
obsługi Rady Gminy. 

Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 30 listopada 2016 roku. Złożenie 
wniosku związane będzie z wprowadzeniem wpisów do budżetu oraz WPF o zapewnieniu 
środków na realizację projektu (deklaracja zapewnienia środków na tzw. wkład własny) oraz 
podpisaniem porozumienia, które określa zakres partnerstwa, sposób rozliczania się pomiędzy 
partnerami oraz harmonogram wzajemnych rozliczeń i odpowiedzialności. 

W związku z faktem, iż partnerstwo w oparciu o porozumienie rodzić może skutki finansowe, 
uznaje się za zasadne podjęcie uchwały o przystąpieniu do ww. projektu. 

 

        Wójt Gminy  

        Mariusz Dymarski 



                     Załącznik do uchwały nr XXI/126/2016 

                     Rady Gminy Rozdrażew 

                      z dnia 23 listopada 2016r.  

POROZUMIENIE 
 

 zawarte  w dniu………….. pomiędzy: 

1. Miastem i Gminą Krotoszyn z siedzibą w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, 63-700 

Krotoszyn, zwanym dalej Liderem, reprezentowaną przez Franciszka Marszałka – 

Burmistrza Krotoszyna; 

2. Powiatem Krotoszyńskim z siedzibą w Krotoszynie, zwanym dalej Partnerem, 

ul. 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej 10, 63-700 Krotoszyn, reprezentowanym przez: 

Stanisława Szczotkę – Przewodniczącego Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego oraz 

Pawła Radojewskiego - Członka Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego; 

3. Gminą Zduny z siedzibą w Zdunach, ul. Rynek 2, 63-760 Zduny, zwaną dalej 

Partnerem, reprezentowaną przez: Tomasza Chudego – Burmistrza Zdun; 

4. Gminą Rozdrażew z siedzibą Rozdrażewie, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew, zwaną 

dalej Partnerem, reprezentowana przez Mariusza Dymarskiego - Wójta Gminy 

Rozdrażew; 

5. Gminą Kobylin z siedzibą w Kobylinie, Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 1, 63-740 

Kobylin, zwaną dalej Partnerem, reprezentowaną przez: Bernarda Jasińskiego – 

Burmistrza Kobylina; 

6. Gminą Koźmin Wielkopolski z siedzibą w Koźminie Wielkopolskim, ul. Stary Rynek 

11, 63-720 Koźmin Wielkopolski, zwaną dalej Partnerem, reprezentowaną przez: 

Macieja Bratborskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski; 

7. Miastem Sulmierzyce z siedzibą w Sulmierzycach, ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce, 

zwanym dalej Partnerem, reprezentowanym przez: Dariusza Dębickiego - Burmistrza 

Sulmierzyc; 

- Łącznie zwanych dalej Stronami 

W związku z decyzją Stron o przystąpieniu do przygotowania i realizacji projektu pod 
nazwą „ Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, 
Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim”   
wyrażoną w uchwałach ……………………….., postanowiły one zawrzeć porozumienie 
o następującej treści: 

§ 1. 1. Strony zawierają niniejsze porozumienie w celu rozwoju partnerstwa na rzecz 
wspólnego przygotowania i  realizacji projektu pn. „ Wdrożenie wysokiej jakości e-usług 
administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, 
Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim”. 



2. Strony zgodnie ustalają, że Miasto i Gmina Krotoszyn jest Liderem projektu, 
reprezentującym wszystkie pozostałe Strony, zaś pozostałe gminy i Powiat Krotoszyński  są 
Partnerami  projektu. Wszystkie Strony wyrażają zgodę na taki rozdział funkcji i związanych 
z tym obowiązków. 

3.  Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie zasad postępowania Stron w 
celu przygotowania projektu określonego w  ust. 1 oraz określenie zasad współpracy 
pomiędzy Stronami na późniejszym etapie współpracy. 

§ 2. 1. Na podstawie niniejszego porozumienia, Strony wspólnie przygotują i zrealizują 
projekt  do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, na lata 2014 - 2020 
(WRPO 2014+) Oś priorytetowa II. Społeczeństwo Informacyjne w ramach Działania 2.1 
Rozwój elektronicznych usług publicznych,  Poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych 
usług publicznych pt. „Wdrożenie wysokiej  jakości usług administracyjnych w gminie 
Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie 
Krotoszyńskim”, zwany dalej projektem. 

2.  Warunkiem wspólnej realizacji projektu jest uzyskanie dofinansowania ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

3.  Celem projektu pn. „ Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie 
Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie 
Krotoszyńskim”  jest:  zwiększenie dostępności technik informacyjnych i komunikacyjnych   
w sferze publicznej poprzez rozwój elektronicznych usług publicznych świadczonych przez 
samorządy gminne i powiatowy na rzecz mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów 
na terenie Powiatu Krotoszyńskiego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wyposażenie gmin  
i powiatu uczestniczących w projekcie  w odpowiednią infrastrukturę techniczną oraz 
przeszkolenie pracowników samorządowych umożliwiające poprawę jakości usług 
administracyjnych poprzez wprowadzenie m.in. e-usług, cyfryzację obsługi sesji oraz 
wprowadzenie w urzędach elektronicznego obiegu dokumentów. 

4. Dla osiągnięcia celu projektu Partnerzy zobowiązują się do wspólnego z Liderem 
przygotowania projektu i partycypowania w  kosztach poniesionych przez niego na 
przygotowanie Koncepcji oraz Studium Wykonalności,  a także innych dokumentów 
niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie - w równych częściach.  

5. Lider wystawi każdemu z Partnerów projektu notę obciążeniową w zakresie kosztów 
obciążających danego Partnera. 

6. Szczegółowe warunki i tryb wspólnej realizacji projektu, na dalszym etapie współpracy, 
zostaną określone w umowie partnerskiej zawartej pomiędzy Stronami. 

§ 3.  Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje zawarte na czas 
realizacji i trwałości projektu. 

§ 4. Strony ustalają, iż rozwiązanie porozumienia wymaga zgody wszystkich Stron 
porozumienia. 

§ 5.  Zmiany porozumienia dla swej ważności wymagają, formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 6.  W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Porozumienia zastosowanie mają 
właściwe przepisy krajowe oraz regulacje unijne. 

§ 7.   Porozumienie sporządzono w ośmiu jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 
egzemplarze dla Lidera i po jednym dla każdego z  Partnerów Projektu. 

    § 8.  Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.                                Przewodniczący Rady Gminy 
                      Artur Jakubek   


