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UCHWALA NR IXl6712015 
RADY GMINY SOCHOCIN 

Z DNIA 29 WRZESNIA 2015 r. 

w sprawie zmiany uehwaly Nr XXl15112009 Rady Gminy Soehoein z dnia 
2 lipea 2009 roku w sprawie wyrazenia zgody na przyst~pienie przez gminft 
Soehoein do wsp61praey partnerskiej z wojew6dztwem mazowieekim przy 
realizaeji projektu pod nazw~ "Rozw6j elektronieznej administraeji 
w samorz~daeh wojew6dztwa mazowieekiego wspomagaj~eej niwelowanie 
dwudzielnosei potenejalu wojew6dztwa". 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie 

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

6 grudnia 2006 L 0 zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U z 2014 L, poz. 1649 

ze zm.) Rada Gminy uchwala, co nastypuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXl15112009 Rady Gminy Sochocin z dnia 2 lipca 2009 roku 

w sprawie wyrazenia zgody na przystqpienie przez gminy Sochocin do wsp6lpracy 

partnerskiej z wojew6dztwem mazowieckim przy realizacji projektu pod naZWq " Rozw6j 

elektronicznej administracji w samorzqdach wojew6dztwa mazowieckiego wspomagajqcej 

niwelowanie dwudzielnosci potencjalu wojew6dztwa" zmienionej uchwal,!- Nr IX 178/2011 
Rady Gminy Sochocin z dnia 29 listopada 2011 roku i uchwal,!- Nr XIXl165/2013 Rady 

Gminy Sochocin z dnia 27 marca 2013 L, uchwal,!- Nr XXVIIII219/2014 Rady Gminy 

Sochocin z dnia 31 marca 2014 L oraz uchwal,!- Nr V/42/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 

31 marca 2015L 

§ 2 otrzymuje brzmienie: 

" § 2 Gmina Sochocin zabezpieczy srodki finansowe niezbydne do pokrycia wkladu wlasnego 

w projekcie pod nazw'!- " Rozw6j e1ektronicznej administracji wojew6dztwa mazowieckiego 

wspomagaj,!-cej niwelowanie dwudzielnosci potencjalu wojew6dztwa" w budzecie gminy 

Sochocin w roku 2015 w nastypujqcej wysokosci: 

1) 	 w roku 2015 - 19080,78 zl. 


Islownie: dziewir;tnascie tysir;cy osiemdziesiqt zlotych i 78/100/' 


§ 2. Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy. 

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 

Przewodnrcz~cy . 

S:..:~? · owski 



UZASADNIENIE 

do UCHWALY NR IXJ6712015 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 29 WRZESNIA 2015 r. 


w sprawie zmiany uchwaly Nr XXJ15112009 Rady Gminy Sochocin z dnia 
2 lipca 2009 roku dotycz~cej wyrazenia zgody na przyst~pienie przez gmin~ 
Sochocin do wsp61pracy partnerskiej z wojew6dztwem mazowieckim przy 
realizacji projektu pod nazw~ "Rozw6j elektronicznej administracji 
w samorz~dach wojew6dztwa mazowieckiego wspomagaj~cej niwelowanie 
dwudzielnosci potencjalu wojew6dztwa". 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorztldzie 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 2014 r., poz. 1649 
ze zm.) Uchwaltl XXl15112009 Rady Gminy Sochocin z dnia 2 lipca 2009 roku Gmina 

Sochocin przysttlpila do projektu kluczowego realizowanego przez Samorztld Wojew6dztwa 

Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa 
Mazowieckiego 2007- 2013 pn.: "Rozw6j elektronicznej administracji w samorZtldach 
wojew6dztwa mazowieckiego wspomagajtlcej niwelowanie dwudzielnosci potencjalu 

wojew6dztwa", 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) 	 poprawy funkcjonowania jednostek samorztldu terytorialnego wojew6dztwa 
mazowieckiego i optymalizacja koszt6w utrzymania tych jednostek poprzez: 

a) uzyskanie wyzszego poziomu standaryzacji, jednolitosci i harmonijnosci 

rozwitlzan w zakresie e-Administracji, a w konsekwencji automatyzacjy czysci 

proces6w zarz~dzania oraz wytwarzania i archiwizacji dokument6w, 
b) 	 wdrozenie standardowych i jednolitych mechanizm6w, opartych na technologii 

teleinformatycznej, umozliwiaj~cych wymiany informacji, w tym informacji 

przestrzennej, gromadzonej na r6znych poziomach administracji publicznej, 
2) zwiykszenie efektywnosci wykorzystania zasob6w informacyjnych administracji 

publicznej, 

3) usprawnienie obslugi obywateli i przedsiybiorc6w poprzez: 

a) umozliwienie obywatelom i przedsiybiorcom korzystania z uslug swiadczonych 
przez administracjy publiczn~ drog~ elektroniczn~, 

b) 	 zapewnienie dostypu do danych zawartych w rejestrach publicznych i innych 
zbiorach prowadzonych przez administracjy publiczn~ na szczeblu gminnym, 
powiatowym i wojew6dzkim. 



Zgodnie z zalozeniami projekt rna bye finansowany w nastypuj,!-cy spos6b: 

1) 85% koszt6w kwalifikowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
2) 15% koszt6w kwalifikowanych jako wklad partner6w (beneficjent6w) projektu. 

Projekt rna istotne znaczenie dla rozwoju spoleczenstwa informacyjnego oraz wypracowania 
regionalnego rnodelu elektronicznej administracji w wojew6dztwie rnazowieckirn. 

Srodki w budzecie Grniny Sochocin Set zabezpieczone na realizacjy projektu "Rozw6j 
elektronicznej adrninistracji w sarnorz'!-dach wojew6dztwa rnazowieckiego wspornagaj,!cej 
niwelowanie dwudzielnosci potencjalu wojew6dztwa" w kwocie 17 163,51 zl. 

Srodki pochodz,!ce z budzetu Grniny przeznaczone na w/w zadanie ulegaj,! zrnlame, 

tj. zostaj'!- zwiykszone do kwoty 19080,78 zl. 

Wydluzony zostaje termin realizacji dla projektu do 31 grudnia 2015 roku przez Beneficjenta 
- Sarnorz'!d Wojew6dztwa Mazowieckiego, na kt6ry to termin Grnina Sochocin nie rna 

wplywu. 

W zwi¥ku z powyzszyrn przedstawiam projekt uchwaly. 


