
UCHWALA NR XXVIIII220/2014 


RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 31 marca 2014 r. 


w sprawie zmiany uchwaly Nr XXl15212009 Rady Gminy Sochocin z dnia 
2 lipca 2009 roku dotycz~cej wyrazenia zgody na przyst~pienie przez gmin~ 
Sochocin do wspotpracy partnerskiej z wojewodztwem mazowieckim przy 
real.izacji projektu pod nazw~ "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnosci 
wojewodztwa mazowieckiego przez budowanie spoteczenstwa 
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie 
zintegrowanych baz wiedzy 0 Mazowszu" oraz uchwaly Nr IXJ7912011 
Rady Gminy Sochocin z dnia 29 Jistopada 2011 r i uchwaly 
NR XIXJ166/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 marca 2013 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 
gminnym ( Dz. U. z 2013 L, 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<rpuje: 

§ 1. W uchwale Nr Xx/152/2009 w sprawie wyrazenia zgody na przystqpienie przez gmin<r 
Sochocin do wsp6lpracy partnerskiej z wojew6dztwem mazowieckim przy realizacji projektu 
pod nazwa "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnosci wojew6dztwa mazowieckiego przez 
budowanie spoleczenstwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie 
zintegrowanych baz wiedzy 0 Mazowszu" zmienionej uchwal.:t Nr Ix/79/2011 Rady Gminy 
Sochocin z dnia 29 listopada 2011 r. i uchwal.:tNR Xlx/166/2013 Rady Gminy Sochocin z 
dnia 27 marca 2013 r.§ 2 otrzymuje brzmienie: 

" § 2 "Gmina Sochocin zabezpieczy srodki finansowe niezb<rdne do pokrycia wkladu 
wlasnego w projekcie pod nazw.:t "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 na lata 2014 i 2015 w nast<rpuj.:tcej wysokosci: 

1) w roku 2014 - 5349,56 zl 

2) w roku 2015 - 4 094,36 zl" 


§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si<r W6jtowi Gminy. 

§ 3. Uchwala obowi.:tzuje od dnia podj<rcia. 

Przewod . zLRady 

Darin z ~lJcf 



UZASADNIENIE 

do UCHWALY NR XXVIIII220/2014 


RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 31 marca 2014 r. 


w sprawie zmiany Uchwaly Nr XXl152/2009 Rady Gminy Sochocin z dnia 
2 Jipca 2009 dotycz~cej wyrazenia zgody na przyst~pienie przez gmin~ 
Sochocin do wsp61pracy partnerskiej z wojew6dztwem mazowieckim przy 
realizacji projektu pod nazwa "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnosci 
wojew6dztwa mazowieckiego przez budowanie spoleczeiistwa 
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie 
zintegrowanych baz wiedzy 0 Mazowszu" oraz uchwaly Nr IXl7912011 
Rady Gminy Sochocin z dnia 29 listopada 2011 r i uchwaly 
NR XIXl16612013 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 marca 2013 r. 

Dokonane zmiany w hannonogramach rzeczowo - finansowych projektu pod nazWq 
" Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnosci wojew6dztwa mazowieckiego poprzez budowanie 
spoleczenstwa infonnacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie 
zintegrowanych baz wiedzy 0 Mazowszu" wynikajq z perturbacj i, kt6re mialy miejsce 
w realizowanych post~powaniach przetargowych 0 udzielenie zam6wien publicznych. 
Najwi~ksze op6Znienia w realizacji zam6wien nastqpily w zam6wieniu na dostarczenie 

sprz~tu komputerowego. 

W post~powaniu tym doszlo do ostrej konkurencji mi~dzy wykonawcami 
ubiegajqcymi si~ 0 udzielenie zam6wienia i wielokrotnego wykorzystywania przez nich 

srodk6w odwolawczych w zwiqzku z bardzo duzq wartosciq zamowienia oszacowanq na 
kwot~ brutto 25 500 000,00 zl. Podczas trwajqcego post~powania Wykonawcy zlozyli 
w sumie 9 odwolan do Krajowej Izby Odwolawczej, ktore zostaly rozpatrzone na jej 

9 posiedzeniach. 

Od tenninu dostaw sprz~tu komputerowego jest uzalezniona realizacja innych zadan 
projektowych 0 charakterze infonnatycznym. 

Ponadto w przypadku najwi~kszego zadania projektowego w projekcie BW pn. "Wsparcie 
prac zwiqzanych z przeksztalceniem ewidencji gruntow i budynk6w (EGiB) do postaci 
cyfrowej, uzupelnienie danych dotyczqcych budynkow oraz modemizacja tego rejestru, 
przeksztalcenie mapy zasadniczej do postaci nurnerycznej, prace zwiqzane z przeksztalceniem 
do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokument6w 
umozliwiajqcych wpisy w EGiB", ktorego budzet wynosi 106 140 000,00 zl, co stanowi 

ok. 59% calosci budzetu przewidzianego na realizacj~ projektu, przedluzyl si~ ponad 
zakladany interwal czasowy proces przygotowania dokumentacji przetargowej przez 



partnerow szczebla powiatowego, w zwi¥ku z koniecznosci<t akceptacji CZ~SCI tej 

dokumentacji przez Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. 

Powyzsze zmiany terminu realizacji projektu pod nazw<t "Przyspieszenie wzrostu 
konkurencyjnosci wojewodztwa mazowieckiego przez budowanie spoleczenstwa 

informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz 

wiedzy 0 Mazowszu" nie wplyn~ly na wysokosc wkladu wlasnego gminy Sochocin. 


