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Uchwała Nr LXWV53/2010
Rady Gminy rł'Birczy_
z dnia 16 sierpnia 2010 roku

'

w sprawie wyrażenia zgody na prz1'stąpienie do realizacji projektu ,,PSeAP Podkarpacki System e- Administracji Publicznej" zaplanowanego do realizacji w
ramach 3 osi priorytetowej ,, Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu
Operaryjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 _ 2al3".
Działaja.o na podstawie ań. 1 0 ust. 1_2 usta\ły z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gmim1rn (Dz' U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 7n'), ast' 8 ust. 2 ustai^,y z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódawa ( Dz. U. z 2001 t. Nr 142, poz.159O z póilt.
zm.), a takŻe uchwĄ Rady Gminy nr )0(/48/08 z &ia 2'6 marca 2008 roku oraz uchwał
Sejmiku Wojewódawa Podkarpackiego nr XVI1I/275/08 z dna Ż8 styczrua 2008 r. i nr
)CfiT/4s 8i08 z29 wr'ześrua2008 r., a rł'oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o
zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr 227. poz. 1658 z późn. zm.), w wykonaniu
postanowień Porozumienia o v'spółpracy u' zakesię przyeotowania i rea|izacji projel'tu
,,PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej ",
Rada Gminy w Birczy uchwaia co następuje:
Ś1

1.

.

2.

Wyraża zgodę na udzielenie przez Wójta Gmin5, _ Partnera rł' imieniu Gminy Bircza
Województwu Podkarpackiemu _ Liderowi Projektu okeślonego rł. ust. 1_
pełnomocnictwa do działania w imieniu Gminy Bircza i na jego rzecz ył zakesie
podejmowania wszelkich działan zwięanych z realizacją Projekn:, a w.szczegóiności
zgodnle z ań. 16' ust. 1 _ ustawy Prawo zamówień publicznych, do przeprowadzenia
postępowania i udzielenia zamówienia pub1icznego w celu realizacji tego Projeltu.

Wyraża zgodę na zawarcie umow1' pomiędz-v Gminą Bircza a Województwem
Podkarpackim w sprarł4e okeśleniaszczegółowych zasad rł'spółpra cy przy rea\uacji
Proj ektu ,,PSoAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" zaplanowanego do
realtzacji w ramach 3 osi priorytetowej .,Społeczeństwo informac.vjne Regionalncgo
Programu operacyjnego Woj ewódzrwa Podkarpackiego na1ata2007 -Ż013'' '

s2

Zabezpiecza się środki finansowe

w

z załącznikiem Nr 1 do niniej szej uchwały.

budżecie na realizacj

s3
Wykonarrie uchwaĘ powierza się Wójtowi Gminy Bircza'

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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ę w/w

zadania zgodnie

