UCHWAŁA NR XXIX/166/2009
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 1 grudnia 2009 r.
w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie
Budowa Systemu Informatyzacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”
i zabezpieczenia wkładu własnego.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) Rada Gminy Wilczyce uchwala, co
następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie i współfinansowanie przez Gminę Wilczyce Projektu
pn. „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informatyzacji Przestrzennej Województwa
Świętokrzyskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Wsparcie
innowacyjnośći, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego
regionu, Działanie 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – zwanego dalej
Projektem.
§ 2. Zobowiązania finansowe Gminy Wilczyce wynikające z realizacji Projektu, zostaną
pokryte z dochodów budżetu Gminy Wilczyce i zabezpieczone na ten cel w uchwałach
budżetowych w latach 2011-2012 obejmujące:
a) wkład własny Gminy w kwocie szacunkowej 11.500,00 zł (15% wartości zadania
realizowanego w Gminie),
b) koszty niekwalifikowane projektu, na co składają się koszty stanowiące 3% wartości zadania
realizowanego w Gminie oraz koszty szkoleń, co daje łączną kwotę 8.400,00zł
§ 3. Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego i podpisania
weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty wynikającej z wysokości dofinansowania
inwestycji w Gminie Wilczyce ze środków EFRR wraz z odsetkami.
§ 4. W celu realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w §1, upoważnia się Wójta Gminy
Wilczyce do zawarcia Umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy wspólnej realizacji
Projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informatyzacji Przestrzennej Województwa
Świętokrzyskiego”
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXIX/166/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie
przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa
Infrastruktury Informatycznej JST” i zabezpieczenia wkładu własnego.
1) Projekt ten będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Wsparcie
Innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału
inwestycyjnego regionu, Działanie 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Celem budowy jest osiągniecie poprawy dostępu do informacji o przestrzeni województwa
świętokrzyskiego poprzez wzrost konkurencyjności regionu a w szczególności: - ułatwienie
dostępu obywateli do rejestrów publicznych organów samorządu poprzez wykorzystanie
współczesnych możliwości technicznych, - zwiększenie wydajności działań oraz
zmniejszenie kosztów funkcjonowania, a także usprawnienie zarządzania na wszystkich
szczeblach administracji publicznej, poprzez ułatwienie dostępu do zasobów geodezyjnych.
- podniesienie mobilności inwestycyjnej i konkurencyjności regionu dla inwestorów - wzrost
atrakcyjności regionu pod względem turystycznym i gospodarczym. Pismem z dnia 26
października 2009 r. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego określił
przybliżone kwoty realizacji zadań dla Gminy Wilczyce. Jak wynika z pisma koszty realizacji
zadań związanych z projektem w Gminie Wilczyce wynoszą 85.000,00 zł, z czego kwota
dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej wyniesie 65.100 zł a wkład własny 19.900zł.
Powyższe koszty mogą ulec zmianie w wyniku postępowań przetargowych.

Przewodniczący Rady
Gminy
Leszek Sałata
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXIX/166/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie
przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa
Infrastruktury Informatycznej JST” i zabezpieczenia wkładu własnego.
1) Projekt ten będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2, Wsparcie
Innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału
inwestycyjnego regionu, Działanie 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Celem budowy jest osiągniecie poprawy dostępu do informacji o przestrzeni województwa
świętokrzyskiego poprzez wzrost konkurencyjności regionu a w szczególności: - ułatwienie
dostępu obywateli do rejestrów publicznych organów samorządu poprzez wykorzystanie
współczesnych możliwości technicznych, - zwiększenie wydajności działań oraz
zmniejszenie kosztów funkcjonowania, a także usprawnienie zarządzania na wszystkich
szczeblach administracji publicznej, poprzez ułatwienie dostępu do zasobów geodezyjnych.
- podniesienie mobilności inwestycyjnej i konkurencyjności regionu dla inwestorów - wzrost
atrakcyjności regionu pod względem turystycznym i gospodarczym. Pismem z dnia 26
października 2009 r. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego określił
przybliżone kwoty realizacji zadań dla Gminy Wilczyce. Jak wynika z pisma koszty realizacji
zadań związanych z projektem w Gminie Wilczyce wynoszą 85.000,00 zł, z czego kwota
dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej wyniesie 65.100 zł a wkład własny 19.900zł.
Powyższe koszty mogą ulec zmianie w wyniku postępowań przetargowych.
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