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UCHWALA NR XXVIIII21912014 


RADY GMINY SOCHOCIN 


z dnia 31 marca 2014 r. 


w sprawie zmiany uchwaly Nr XXl15112009 Rady Gminy Sochocin z dnia 
2 lipca 2009 roku w sprawie wyrazenia zgody na przyst~pienie przez gminf 
Sochocin do wsp61pracy partnerskiej z wojew6dztwem mazowieckim przy 
realizacji projektu pod nazw~ " Rozw6j elektronicznej administracji 
wojew6dztwa mazowieckiego wspomagaj~cej niwelowanie dwudzielnosci 
potencjalu wojew6dztwa" oraz uchwaly Nr IXl7812011 Rady Gminy 
Sochocin z dnia 29 Iistopada 2011 r i uchwaly NR XIXl165/2013 z dnia 27 
marca 2013 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 sarnorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z p6in. 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 
z p6in. zm.) Rada Gminy uchwala, co nast~puje: 

§ 1. W uchwale Nr XXl15112009 Rady Gminy Sochocin z dnia 2 lipca 2009 roku 
w sprawie wyrazenia zgody na przystqpienie przez gmin~ Sochocin do wsp61pracy 
partnerskiej z wojew6dztwem mazowieckim przy realizacji projektu pod nazwc:t " Rozw6j 
elektronicznej administracji wojew6dztwa mazowieckiego wspomagajc:tcej niwelowanie 
dwudzielnosci potencjaru wojew6dztwa" zmienionej uchwa1c:t Nr IX 178/2011 Rady Gminy 
Sochocin z dnia 29 listopada 2011 roku i uchwa1c:t Nr XIXl165/2013 Rady Gminy Sochocin z 
dnia 27 marca 2013 r. § 20trzymuje brzmienie: 
" § 2Gmina Sochocin zabezpieczy srodki finansowe niezb~dne do pokrycia wk1adu w1asnego 
w projekcie pod nazwc:t" Rozw6j elektronicznej administracji wojew6dztwa mazowieckiego 
wspomagajc:tcej niwelowanie dwudzielnosci potencja1u wojew6dztwa" w budzecie gminy 
Sochocin na lata 2014 i 2015 w nast~pujc:tcej wysokosci: 

1) wroku2014-0,00zl, 

2) w roku 2015 -18 127,10 zl." 


§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy. 

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 



UZASADNIENIE 


do UCHWALY NR XXVIIII219/2014 


RADY GMINY SOCHOCIN 


z dnia 31 marea 2014 r. 


w sprawie zmiany uehwaly Nr XXl15112009 Rady Gminy Soehoein z dnia 
2 Jipea 2009 roku dotyez~eej wyrazenia zgody na przyst~pienie przez gmin~ 
Soehocin do wspolpraey partnerskiej z wojewodztwem mazowieekim przy 
realizaeji projektu pod nazw~ " Rozwoj elektronieznej administraeji 
wojewodztwa mazowieekiego wspomagaj~eej niwelowanie dwudzielnosei 
potenejalu wojewodztwa" zmienionej uehwal~ Nr Ix/78/2011 Rady Gminy 
Soehoein z dnia 29 Iistopada 2011 r i uehwaly NR XIx/16512013 Rady 
Gminy Soehoein z dnia 27 marea 2013 r. 

Dokonane zmiany w harmonogramach rzeczowo finansowych projektu pod nazw'l. 

"Rozwoj elektronicznej administracji wojewodztwa mazowieckiego wspomagaj'l.cej 
niwelowanie dwudzielnosci potencjalu wojewodztwa" wynikaj'l. z perturbacji, ktore mialy 
miejsce w realizowanych postypowaniach przetargowych 0 udzielenie zamowien 

puhlicznych. Najwiyksze op6Znienia w realizacji zam6wieil nast'lPily w zamowieniu 

na dostarczenie sprzytu komputerowego. 

W postypowaniu tym doszlo do ostrej konkurencji miydzy wykonawcami 

uhiegaj'l.cymi siy 0 udzielenie zamowienia i wielokrotnego wykorzystywania przez nich 

srodkow odwolawczych w zwi'lZku z bardzo dut'l. wartosci'l. zamowienia oszacowan'l. 
na kwoty brutto 25 500 000,00 zl. Podczas trwaj'l.cego postypowania Wykonawcy zlozyli 

w sumie 9 odwolail do Krajowej Izby Odwolawczej, ktore zostaly rozpatrzone na jej 

9 posiedzeniach. 

Od terminu dostaw sprzytu komputerowego jest uzalezniona realizacja innych zadail 

projektowych 0 charakterze informatycznym. 

Ponadto w przypadku najwiykszego zadania projektowego w projekcie BW pn. "Wsparcie 

prac zwi'lZanych z przeksztalceniem ewidencji gruntow i budynk6w (EGiB) do postaci 
cyfrowej, uzupelnienie danych dotycz'l.cych budynkow oraz modernizacja tego rejestru, 
przeksztalcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace zwi¥ane z przeksztalceniem 

do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokument6w 
umozliwiaj'l.cych wpisy w EGiB", ktorego budzet wynosi 106 140000,00 zl, co stanowi 
ok. 59% calosci budzetu przewidzianego na realizacjy projektu, przedluzyl siy ponad 
zakladany interwal czasowy proces przygotowania dokumentacj i przetargowej przez 



partner6w szczebla powiatowego, w zwiqzku z koniecznosciq akceptacji CZ~SCI tej 

dokumentacji przez Wojew6dzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. 

Powyzsze zmiany terminu realizacji projektu pod nazWq " Rozw6j elektronicznej 
administracji wojew6dztwa mazowieckiego wspomagajqcej niwelowanie dwudzielnosci 
potencjalu wojew6dztwa" nie wp!yn~!y na wysokosc wk!adu wlasnego gminy Sochocin. 

Przewodni~ Ct;~t 
Dariusz (efcz 


