
UCHWAŁA NR XIV/  93  /2011 

RADY MIEJSKIEJ  W  KSIĄŻU WLKP. 

 

z dnia  28 listopada 2011r. 

 

w sprawie przystąpienia Gminy Książ Wlkp. do Partnerstwa 

 

Na podstawie art.10 i 18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 28a ustawy z dnia                

6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz.712,  

z późn. zm.), Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje : 

 

 §1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Książ Wlkp., jako Partnera Projektu, 

 do Partnerstwa z : 

1) Gminą Przemęt – Liderem Projektu, 

2) Gminą Jeziora Wielkie – Partnerem Projektu, 

3) Gminą Orchowo – Partnerem Projektu, 

4) Gminą Pogorzela – Partnerem Projektu, 

5) Gminą Wilczyn – Partnerem Projektu   

6) oraz z podmiotem spoza sektora finansów publicznych – Partnerem Projektu. 

 

§ 2. Partnerstwo, o którym mowa w  §1 podejmowane jest w celu współpracy 

przy przygotowaniu i realizacji Projektu składanego o dofinansowanie w ramach konkursu  

nr 1/POKL/5.2.1/2011 z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre 

Rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Podziałanie 

5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, organizowanego przez 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                                             w Książu Wlkp.  

                                                                                  /-/  Paweł Walkowiak 

          

 

 



    Uzasadnienie 

do uchwały nr XIV/ 93 /2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 listopada 2011r.   

 

Urząd Miejski w Książu Wlkp., jako 1 z 248 jednostek samorządu terytorialnego, spełnił 

kryteria Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, zawarte w Planie działania dla V Priorytetu 

POKL,  w tym : 

a) został objęty wsparciem w zakresie opracowania diagnozy za pomocą Wspólnej 

Metody Oceny, w ramach projektu systemowego pn. Przygotowanie jednostek 

samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny w procesie 

mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenie pracowników i pomoc doradczą, 

b) nie został objęty wsparciem jako beneficjent, partner lub grupa docelowa  

w odniesieniu do projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursów  

nr 3/POKL/5.2.1/2008, 2/POKL/5.2.1/2009 oraz 2/POKL/5.2.1/2010, 

c) posiada wskaźnik będący relacją podstawowych dochodów podatkowych na 1 

mieszkańca gminy przyjęty do obliczenia subwencji wyrównawczej z budżetu 

państwa na rok 2011 w stosunku do wskaźnika Gg dla gminy określony na 2011 rok, 

równy lub niższy od 66%. 

Tym samym tut. Urząd, podobnie jak wymienione w uchwale gminy, będzie mógł ubiegać  

o dofinansowanie w ramach konkursu nr 1/POKL/5.2.1/2011, którego celem jest 

doskonalenie zarządzania w jst, a którego ogłoszenie planowane jest jeszcze w tym roku.  

Niemniej jednak, zgodnie z założeniami projektu konkursowego, o dofinansowanie 

mogą ubiegać się : 

- grupy składające się z minimum 5 jednostek samorządu terytorialnego, na zasadzie umowy 

partnerstwa, 

-  grupy, w których min.50% stanowią gminy, na terenie których znajduje/ą się obszar/y 

objęte ochroną przyrody w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. 

Obok wymienionych w § 1 uchwały gmin, partnerem merytorycznym w projekcie 

będzie podmiot spoza sektora finansów publicznych, odpowiedzialny za opracowanie  

wniosku aplikacyjnego, zarządzanie realizacją projektu i jego rozliczeniem.  

 Wobec powyższego, mając na uwadze w/w wymagania formalne projektu  

oraz konieczność uczestnictwa w projekcie podmiotu spoza sektora finansów publicznych, 

podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

 

                                                                                                                   Burmistrz 

                                                                                                          /-/ Teofil Marciniak 


