
Projekt

z dnia  23 grudnia 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY TURAWA

z dnia .................... .... r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Turawa nr XXV/158/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.w sprawie 
przystąpienia do realizacji projektu partnerskiegopn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” 

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2007-2013

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 12 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. 645, 1318,  z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 
911, 1146, 1626) Rada Gminy Turawa uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Turawa nr XXV/158/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do 
realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 3. 1. Całkowita wartość projektu w latach 2013-2015 zgodnie z wnioskiem o przyznanie dotacji wynosi 
648.514,76 zł.

2. Dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie 
z wnioskiem o przyznanie dotacji wynosi 583.663,28 zł, a wkład własny 64.851,48 zł.”.

2. § 4 uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 4. Podział środków w ramach projektu w części dotyczącej Gminy Turawa przedstawia się następująco:

1. w 2013 roku w wysokości 23,02 zł,

2. w 2014 roku w wysokości 1418,03 zł,

3. w 2015 roku w wysokości 281,29 zł.”.

§ 2. 1. Szczegółowe warunki partycypacji finansowej partnerów projektu w jego realizacji oraz zasady 
rozliczeń finansowych pomiędzy partnerami określone zostały w umowie partnerskiej zawartej pomiędzy Miastem 
Opole i pozostałymi partnerami projektu.

2. Projekt aneksu do umowy partnerskiej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Do podpisania aneksu do umowy partnerskiej upoważnia się Wójta Gminy Turawa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sięWójta Gminy Turawa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Turawa

z dnia .................... r.

ANEKS Nr 2

do Umowy partnerskiej z dnia …………………… w sprawie uregulowania wzajemnych praw
i obowiązków Stron w trakcie realizacji projektu Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej

zawarty w dniu …………………………… w Opolu, pomiędzy:

Miastem Opole z siedzibą Rynek Ratusz, 45-015 Opole, reprezentowanym przez 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….., zwanym Liderem projektu

a

Gminą ……………………. z siedzibą ul. ….........................., reprezentowaną przez 
……………………………………………………………………………………………………...... zwaną 
Partnerem projektu.

oraz pozostałymi Partnerami Projektu wymienionymi w Załączniku nr 1 do Umowy partnerskiej.

Na postawie zapisów § 12 ust. 2 Umowy partnerskiej z dnia ……………………… r.

§ 1. Zmianie ulega załącznik nr 3 do Umowy partnerskiej Wysokość dotacji celowych wnoszonych przez 
wszystkich Partnerów projektu w podziale na transze, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do 
niniejszego Aneksu

§ 2. Zmianie ulega załącznik nr 2 do Umowy partnerskiej Formularz wniosku o przyznanie dotacji w ramach 
Konkursu Dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich 
obszarów funkcjonalnych, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2do niniejszego Aneksu

§ 3. Zwrot „Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR)” zostaje zastąpiony zapisem „Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju (MIiR)”.

§ 4. W § 1 ust.5 skreśla się punkt f).

§ 5. W § 4 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Partnerami projektu są gminy wchodzące w skład Aglomeracji Opolskiej zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
Umowy partnerskiej Wykaz Partnerów projektu pn. Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej.”

§ 6. 

§ 6. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Całkowita wartość projektu, zgodnie z wnioskiem o przyznanie dotacji, wynosi 648.514,76 zł.”

§ 7. 

§ 6. ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Na podstawie umowy o przyznanie dotacji MIiR zobowiązuje się przekazać na realizację Projektu dotację 
w wysokości do 583.663,28 zł.”

§ 8. 

§ 6. ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Wkład własny do Projektu wynosi ogółem 64.851,48 zł.”

§ 9. 

§ 6. ust. 12 otrzymuje brzmienie:
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„Dotacja celowa zostanie przekazana Liderowi w trzech transzach:

1) I transza w terminie do 21 dni od podpisania umowy o przyznanie dotacji pomiędzy Liderem Projektu 
a Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.

2) II transza w terminie do 25 stycznia 2014 roku.

3) III transza w terminie do 25 stycznia 2015 roku.

4) Wysokość poszczególnych transz określa załącznik nr 3 do niniejszej umowy.”

§ 10. W § 6 po ust. 15 dodaje się ust. 15 a) w brzmieniu:

„Rozlicznie II transzy dotacji Lider zobowiązany jest przekazać Partnerowi w terminie do 15 stycznia 
2015 r.”

§ 11. 

§ 6. § 6. ust. 16 otrzymuje brzmienie:

„Rozliczenie III transzy dotacji Lider zobowiązany jest przekazać Partnerowi w ciągu 14 dni od daty 
zakończenia realizacji Projektu, określonej we wniosku o przyznanie dotacji (z ewentualnymi zmianami).”

§ 12. W § 6 po ust. 18 dodaje się ust. 18 a) w brzmieniu:

„Środki niewykorzystanej II transzy dotacji zwracane są przez Lidera Projektu na rachunek bankowy 
wskazany przez Partnera Projektu w terminie do 15 stycznia 2015 r.”

§ 13. 

§ 6. ust. 19 otrzymuje brzmienie:

„Środki niewykorzystanej III transzy dotacji zwracane są przez Lidera Projektu na rachunek bankowy 
wskazany przez Partnera Projektu w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji.”

§ 14. 1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez strony.

2. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Lidera Projektu i Partnera.

§ 15. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

§ 16. Załączniki stanowią integralną część niniejszego Aneksu.

................................ ............................

Lider projektu  Partner projektu

Id: 7AB03EF4-677F-4707-93C3-DACF75128DD7. Projekt Strona 2



UZASADNIENIE

Zgodnie z umową dotacji nr DPT/BDG-II/POPT/109/13 z dnia 19 lipca 2013 r. Miasto Opole w
partnerstwie z gminami Aglomeracji Opolskiej realizuje projekt pn. Zintegrowany rozwój Aglomeracji
Opolskiej.

Projekt jest współfinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz w 15% z budżetu
państwa.

Wartość projektu zgodnie z wnioskiem o przyznanie dotacji wynosi 648.514,76 zł., natomiast
dofinansowanie wynosi 90% kosztów kwalifikowanych (tj. 583.663,28 zł). Wkład własny stanowi 10%
kosztów kwalifikowanych. Wszyscy partnerzy zobowiązani są do partycypacji w kosztach jego realizacji.
Wkład partnerów uzależniony jest od liczby mieszkańców danej gminy (stosunek do liczby mieszkańców
Aglomeracji ogółem). Szczegółowe zasady wnoszenia wkładu finansowego do projektu oraz rozliczeń
pomiędzy partnerami reguluje umowa partnerska oraz aneks do umowy stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje opracowanie następujących dokumentów strategicznych i
planistycznych dla AO:

1) Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020 roku;
2) Programu rozwoju gospodarczego Aglomeracji Opolskiej;
3) Studium komunikacyjnego Aglomeracji Opolskiej;
4) Koncepcji programowo - przestrzennej dla Optycznej Sieci Teleinformatycznej dla Aglomeracji

Opolskiej (OSTA);
5) Wytycznych technicznych i prawnych dla sporządzenia i oceny dokumentacji projektowo -

kosztorysowej, budowy i utrzymania sieci;
W związku ze zmianami w harmonogramie rzeczowo- finansowym projektu, wydatki zaplanowane

na rok 2014 nie zostaną poniesione w pełnej wysokości, część zostanie przeniesiona na rok 2015.
Przesunięcia w realizacji projektu spowodowane są przede wszystkim wydłużonym okresem opracowywania
dokumentów przez Wykonawców z którymi podpisano umowy. Ponadto zrezygnowano z realizacji działania
pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej OSTA”, co skutkuje zmniejszeniem wartości
budżetu projektu. Przesunięcia w harmonogramie oraz zmiana wartości projektu nie zagrażają realizacji oraz
nie mają wpływu na osiągnięcie założonych wskaźników.
Uchwała rodzi skutki finansowe dla budżetu Gminy Turawa.
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