
UCHWALA Nr IXl68/2015 

RADY GMINY SOCHOCIN 
z dnia 29 wrzesnia 2015 r. 

w sprawie zmiany uchwaly Nr XXl152/2009 Rady Gminy Sochocin z dnia 
2 Iipca 2009 roku dotycz~cej wyrazenia zgody na przyst~pienie przez gmin-r 
Sochocin do wsp61pracy partnerskiej z wojew6dztwem mazowieckim przy 
realizacji projektu pod nazw~ "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnosci 
wojew6dztwa mazowieckiego, przez budowanie spoleczenstwa 
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie 
zintegrowanych baz wiedzy 0 Mazowszu" oraz uchwaly Nr IXl79/2011 
Rady Gminy Sochocin z dnia 29 listopada 2011 r., uchwaly 
Nr XIXl166/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 marca 2013 r., uchwaly 
Nr XXVIIII22012014 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014 r. 
i uchwaly Nr V/4312015 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2015r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 28a ustawy z dnia 

6 grudnia 2006 r. 0 zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 

ze zm.) Rada Gminy uchwala, co nastt(puje: 

§ 1. W uchwale Nr XXl152/2009 w sprawie wyraienia zgody na przyst'lpienie przez gmint( 

Sochocin do wsp6lpracy partnerskiej z wojew6dztwem mazowieckim przy realizacji projektu 

pod nazw'l "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnosci wojew6dztwa mazowieckiego, przez 
budowanie spoleczenstwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie 

zintegrowanych baz wiedzy 0 Mazowszu" zmienionej uchwal'l Nr IXl79/2011 Rady Gminy 

Sochocin z dnia 29 listopada 2011 r., uchwal'l NR XIXl166/20 13 Rady Gminy Sochocin 

z dnia 27 marca 2013 r., uchwal'l NR XXVIII/220/20 14 Rady Gminy Sochocin z dnia 

31 marca 2014 r. i uchwal'l NR V143/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2015r. 

§ 2 otrzymuje brzmienie: 

" § 2 "Gmina Sochocin zabezpieczy srodki finansowe niezbt(dne do pokrycia wkladu 

wlasnego w projekcie pod nazw'l "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnosci wojew6dztwa 

mazowieckiego przez budowanie spoleczenstwa informacyjnego i gospodarki opartej 

na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy 0 Mazowszu" w budzecie gminy 

Sochocin w roku 2015 w nastt(puj'lcej wysokosci: 

1) 	 w roku 2015 - 11 738,96 zl 


Islownie: jedenascie tysi?cy siedernset trzydziesci osiern zlotych i 96/100 I" 


§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sit( W6jtowi Gminy. 

§ 3. Uchwala obowi<fZuje od dnia podjt(cia. 

p:eWOdn~qcy R4 
Stani aw-~ki 



UZASADNIENIE 

do UCHWALY Nr IXI68/2015 

RADY GMINY SOCHOCIN 


z dnia 29 wrzesnia 2015 r. 


w sprawie zmiany uchwaly Nr XXl15212009 Rady Gminy Sochocin z dnia 
2 Iipca 2009 roku dotycz~cej wyrazenia zgody na przyst~pienie przez gmin~ 
Sochocin do wsp61pracy partnerskiej z wojew6dztwem mazowieckim przy 
realizacji projektu pod nazw~ "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnosci 
wojew6dztwa mazowieckiego, przez budowanie spoleczenstwa 
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie 
zintegrowanych baz wiedzy 0 Mazowszu" oraz uchwaly NR IXJ79/2011 
Rady Gminy Sochocin z dnia 29 listopada 2011 r., uchwaly 
NR XIXJ16612013 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 marca 2013 r., uchwaly 
NR XXVIIII22012014 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014 r 
i uchwaly nr V/43/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2015r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzlldzie gminnym (Oz. 

U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 28a ustawy z dnia 

6 grudnia 2006 r. 0 zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Oz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 

ze zm.) Uchwalll XXl152/2009 Rady Gminy Sochocin z dnia 2 lipca 2009 roku Gmina 

Sochocin przystllpila do projektu kluczowego realizowanego przez Samorzlld Wojew6dztwa 

Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa 

Mazowieckiego 2007- 2013 pn.: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnosci wojew6dztwa 
mazowieckiego przez budowanie spoleczenstwa informacyjnego i gospodarki opartej 
na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy 0 Mazowszu" a nastypnie dnia 

3 lipca 2009 r. zawarto umowy z Wojew6dztwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej 
wsp6lpracy przy realizacji projektu. 

Projekt ten ma na celu: 

1) promocjy gospodarczll Mazowsza poprzez: 

a) 	 utworzenie standardowych i zharmonizowanych baz danych, zawierajllcych 

informacje 0 sposobie zagospodarowania i przeznaczenia terenu Mazowsza, 

a takZe jego walorach gospodarczych i przyrodniczych, a jednoczesnie 

stanowillcych podstawy regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej 
zgodnej z wymogami Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 14 marca 2007 roku ustanawiajllcej infrastruktury informacji przestrzennej 
we Wsp61nocie Europejskiej - INSPIRE, 

b) 	 opracowanie wdrozenie mechanizm6w, opartych na technologiach 
teleinformatycznych, ulatwiajllcych jednostkom samorzlldu terytorialnego 

racjonalne zar24dzanie przestrzenill geograficznll wojew6dztwa mazowieckiego, 
w tym uaktywnienie rezerw terenowych oraz promocjy teren6w przygotowanych 



pod dzialalnos6 gospodarcz'l oraz lepsze wykorzystanie wewnytrznego 

i przestrzennego potencjalu regionu, w tym lokalizacjy nowych inwestycji; 

2) 	 wsparcie procesu przeksztalcania do standardowej postaci elektronicznej rejestrow 

publicznych i innych zbiorow danych prowadzonych przez administracjy publiczn'l 

Mazowsza oraz podniesienia na wyzszy poziom aktualnosci i wiarygodnosci rejestrow 
publicznych; 

3) aktywizacja obywateli oraz przedsiybiorcow w procesach inwestycyjnych zwi'lZanych 

z obrotem nieruchomosciami poprzez dostyp do baz wiedzy 0 Mazowszu oraz 

do systemu informatycznego wspomagaj'lcego formulowanie i udostypnianie ofert 
nieruchomosci przeznaczonych pod inwestycjy. 

Zgodnie z zalozeniami projekt ma bye finansowany w nastypuj'lcy sposob: 

1) 85% kosztow kwalifikowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

2) 15% kosztow kwalifikowanych jako wklad partner6w (beneficjentow) projektu. 

Projekt ma istotne znaczenie dla rozwoju spoleczenstwa informacyjnego oraz wypracowania 

regionalnego modelu elektronicznej administracji w wojewodztwie mazowieckim. 

Srodki w budzecie Gminy Sochocin s'l zabezpieczone na realizacjy projektu "Przyspieszenie 

WZfOStu konkurencyjnosci wojewodztwa mazowieckiego przez budowanie spoleczenstwa 

informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz 

wiedzy 0 Mazowszu" w kwocie 9668,96 zl. Srodki pochodz'lce z budzetu Gminy 

przeznaczone na w/w zadanie ulegaj'l zmianie, tj . zostaj'l zwiykszone do kwoty 11 738,96 zl. 

Wydluzony zostaje termin realizacji dla projektu do 31 grudnia 2015 roku przez Beneficjenta 

- Samorz'ld Wojewodztwa Mazowieckiego, na ktory to termin Gmina Sochocin nie ma 

wplywu. 

W zwi¢u z powyzszym przedstawiam projekt uchwaly. 


