
UCHWAŁA NR XXXVII/176/09  

RADY GMINY W BAĆKOWICACH  

z dnia 30 listopada 2009 r.  

 

w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie Budowa 

Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” i zabezpieczenia wkładu 

własnego 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 2 art. 3 pkt 2 i 3, art. 4ust.
1 i art. 28a ust. 1- 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.
z 2009 r. Nr 84, poz. 712) oraz art. 1ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.) Rada Gminy

uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie i współfinansowanie przez Gminę Baćkowice Projektu pn. „e-

świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”
realizowanego 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 – zwanego dalej

Projektem.  

§ 2. Zobowiązania finansowe Gminy Baćkowice wynikające z realizacji Projektu, obejmujące: 

zostaną  pokryte z dochodów budżetu Gminy Baćkowice i zabezpieczone na ten cel w uchwałach

budżetowych w latach 2011 – 2012.  

§ 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 Baćkowice ze środków EFRR wraz z odsetkami.  

§ 4. W celu realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1, upoważnia się  Wójta Gminy
Baćkowice do zawarcia Umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy wspólnej realizacji Projektu „e-

świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

U Z A S A D N I E N I E 

W związku z możliwością  złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „e-świętokrzyskie Budowa

Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”  realizowanego 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, istnieje konieczność
zabezpieczenia wkładu własnego w kwocie 15 % kosztów kwalifikowanych zadania inwestycyjnego
realizowanego w Gminie oraz 3 % kosztów niekwalifikowanych zadania inwestycyjnego realizowanego
w Gminie.  
Ponadto koszty wynikające z wydatków na szkolenia związane z realizacją  Projektu zostaną  pokryte

z dochodów budżetu Gminy Baćkowice i zabezpieczone na ten cel w uchwałach budżetowych w latach
2011-2012. Biorąc pod uwagę  ilość zadań realizowanych w Projekcie szkolenia stają się  konieczne do

zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu i utrzymania trwałości Projektu. Nadmienić należy, iż
wydatki na szkolenia nie są wydatkami kwalifikowanymi w projektach realizowanych w ramach RPO WŚ. 

Celem realizacji powyższego Projektu jest rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

poprzez dostosowanie Gminy Baćkowice do wykorzystania technik informatycznych takich jak m.in.

systemy elektronicznego obiegu dokumentów, archiwizacji dokumentów, rozwoju elektronicznych usług

dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Zakłada się  powszechne wykorzystanie technik

społeczeństwa informacyjnego w pracy podmiotów administracji publicznej oraz rozbudowę usług online.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  

1) wkład własny Gminy w kwocie szacunkowej 11.500 zł  (15% wartości zadania realizowanego

w Gminie), 

2) koszty niekwalifikowane projektu, na co składają  się  koszty stanowiące 3% wartości zadania

realizowanego w Gminie oraz koszty szkoleń, co daje łączną kwotę 8.400 zł. 
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