Uchwała nr IX/45/2015
Rady Gminy Brzeżno
z dnia 29 września 2015 r.
w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji
zadania publicznego

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektów
w ramach Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego
Rada Gminy Brzeżno w uchwala, co następuje:
§1. Postanawia się o współdziałaniu między Gminą Brzeżno oraz jednostkami samorządu
terytorialnego wchodzącymi w skład tzw. Strefy Centrum przy wspólnej realizacji Koncepcji
Kontraktu Samorządowego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, zwanej dalej „Koncepcją Kontraktu”.
§2. Zatwierdza się udział Gminy Brzeżno w realizacji Koncepcji Kontraktu.
§3.
Powierza
się
Powiatowi
oraz oceny Koncepcji Kontraktu.
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§4. Wszystkie szczegóły Kontraktu ustalone zostaną w drodze odrębnego porozumienia pomiędzy
poszczególnymi stronami Kontraktu.
§5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeżno.
§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Andrzej Janas

UZASADNIENIE
Dnia 30 czerwca 2015 roku Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020) ogłosiła konkurs
nr RPZP.KS/IZ.00-32-001/15 na dofinansowanie projektów w ramach Działań RPO WZ 2014-2020)
objętych mechanizmem projektu zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego.
Zgodnie z dokumentacją konkursową (Regulamin konkursu na dofinansowanie projektów
w ramach Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego - Kontraktu Samorządowego):
 Koncepcja Kontraktu Samorządowego (KKS) to dokument o charakterze strategicznym
będący analizą potrzeb, barier oraz potencjałów obszaru KS oraz określający na ich podstawie
kluczowe branże gospodarcze, cele rozwojowe, a także projekty priorytetowe
i komplementarne niezbędne dla osiągnięcia tych celów, przygotowany w odpowiedzi na
ogłoszony przez Instytucję Zarządzającą konkurs w ramach RPO WZ.
Koncepcja Kontraktu Samorządowego stanowi uproszczony wniosek o dofinansowanie
dotyczący projektu zintegrowanego w rozumieniu art. 32 ust. 1 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014 – 2020.
 Kontrakt Samorządowy (KS) – porozumienie zawierane pomiędzy Samorządem
Województwa a jednostkami samorządu terytorialnego i podmiotami odpowiedzialnymi
za przygotowanie Wniosków o dofinansowanie projektów oraz ich późniejszą realizację.
Kontrakt Samorządowy będzie zawierany po pierwszym etapie oceny w ramach konkursu
(Preslekcji) i będzie umożliwiał dofinansowanie ze środków RPO WZ projektów
priorytetowych ujętych w KKS, które zostaną wybrane do dofinansowania.
Ostateczna decyzja o dofinansowaniu poszczególnych Projektów priorytetowych zostanie
podjęta po przeprowadzeniu drugiego etapu oceny, w ramach, którego zostaną
zweryfikowane Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektów priorytetowych.
Dofinansowanie otrzymają projekty, które uzyskają pozytywny wynik oceny.
Zostanie to potwierdzone zawartą umową o dofinansowanie danego projektu.
 Lider Kontraktu Samorządowego – funkcja pełniona przez jednostkę samorządu
terytorialnego wskazaną na mocy porozumienia między partnerami tworzącymi Koncepcję
Kontraktu Samorządowego, na potrzeby podpisania KS z Instytucją Zarządzającą
i jego realizacji.
W związku z tym celowe jest podjęcie uchwały dotyczącej przystąpienia do Koncepcji
Kontraktu Samorządowego, powierzenie Powiatowi Drawskiemu funkcji Lidera Kontraktu
Samorządowego, niezbędnej aktualizacji Koncepcji oraz zabezpieczenia środków finansowych na ten
cel.

