
Uchwała Nr XL/323/09
Rady Gminy Masłów

z dnia 27 listopada 2009 roku

W sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą 
„e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa 

Świętokrzyskiego” i zabezpieczenia wkładu własnego.

Na podstawie art. 18  ust.2  pkt. 9 lit.e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz.U.  z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), Rada Gminy Masłów uchwala co 
następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na przystąpienie i współfinansowanie przez Gminę Masłów Projektu pn. 
„e-świętokrzyskie  Budowa  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 Masłów wynikające z realizacji Projektu, obejmujące:

a. wkład  własny Gminy w kwocie  szacunkowej  11.500,00  zł (15% wartości  zadania 
realizowanego w Gminie),

b. koszty niekwalifikowane projektu w wysokości 3% wartości zadania inwestycyjnego 
realizowanego w Gminie w kwocie 2.300,00 zł.

c. koszty niekwalifikowane wynikające z wydatków na szkolenia związane z realizacją 
Projektu w kwocie 6.100,00 zł.

zostaną  pokryte  z  dochodów  budżetu  Gminy  Masłów  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 na zabezpieczenie całkowitego udziału Gminy Masłów w 
Projekcie,  w  kwocie  stanowiącej  sumę  wkładu  własnego  Gminy  oraz  kosztów 
niekwalifikowanych projektu w wysokości 19.900,00 zł.
Realizacja zabezpieczenia następować będzie z dochodów własnych Gminy.

§ 4
W celu  realizacji  przedsięwzięcia,  o  którym mowa  w §  1,  upoważnia  się  Wójta  Gminy 
Masłów  do  zawarcia  porozumienia  w  sprawie  realizacji  Projektu  „e-świętokrzyskie 
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

            Przewodnicząca Rady Gmin Masłów: mgr Genowefa Jaros


