
RADA GMINY
Fredropol Uchwala Nr XXIV/170/2012

Rady Gminy Fredropol
z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie porozumienia miedzygminnego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzadzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 ze
zm. ) Rada Gminy Fredropol uchwala co nastepuje:

§ 1

Wyraza zgode na zawarcie porozumienia miedzygminnego z Gmina Krasiczyn
polegajacego na udziale w realizacji programu pod nazwa" Urzad on-line"
w ramach w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013 - Osi Priorytetowej III "Spoleczenstwo
informacyjne". Projekt porozumienia stanowi zalacznik nr 1 do niniejszej
uchwaly .

§2

Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Fredropol.

§ 3

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy

J~ki



Zalacznik nr 1 do uchwaly nr XXIV/170/2012

Rady Gminy Krasiczyn z dnia 29.03.2012

Porozumienie miedzygminne

zawarte w dniu 2012 r. w sprawie realizacji programu pod nazwa "Urzad on-line" w

ramach w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007

2013 - Osi Priorytetowej III "Spoleczenstwo informacyjne"

1. Gmina Fredropol, 34-734 Fredropol15, zwana dalej "Benificjentem",

reprezentowana przez:
Wójta Gminy - Mariusza Sniezek
Skarbnika Gminy -Boguslawe Borowska

2. Gmina Krasiczyn, 37-741 Krasiczyn 177, zwana dalej "partnerem",

reprezentowana przez:

Wójta Gminy - Jerzego Kowalskiego
Skarbnika Gminy - Alicje Pilch

§1
Celem porozumienia jest :

1. wdrozenie projektu wykorzystujacego mozliwosci nowoczesnych sposobów zarzadzania

gmina oraz komunikowania sie z interesantami,
2. przeszkolenie kadry urzedniczej nt. nowoczesnych wymagan dotyczacych elektronicznych

skrzynek podawczych, obiegu dokumentów, instrukcji kancelaryjnej i przetwarzania danych
w swietle obowiazujacego prawa.

§2

1. Gminie Fredropol powierza sie role lidera projektu, która dokona wyboru inzyniera projektu

oraz bedzie nadzorowala procesy zwiazane z opracowaniem wniosku programu, prowadzila

dokumentacje przetargowa oraz nadzorowala realizacje calosci projektu.
2. Gminy przygotuja propozycje zadan inwestycyjnych i organizacyjnych w celu ich

umieszczenia w ww. programie.

3. Termin opracowania programu ustala sie do dnia 31 marca 2012 r.

§3
Koszty opracowania programu ponosza gminy po polowie.

§4
Zasady finansowania, realizacji i obslugi Programu oraz zasady eksploatacji i utrzymania powstalych

w jego wyniku urzadzen i obiektów oraz swiadczenia uslug z niego wynikajacych regulowac beda

odrebne umowy.

Podpisy stron:

1. Wójt Gminy Fredropol- Mariusz Sniezek
2. Skarbnik Gminy Fredropol- Boguslawa Borowska

3. Wójt Gminy Krasiczyn -Jerzy Kowalski
4. Skarbnik Gminy Krasiczyn - Alicja Pilch


