
UCHWAŁA NR XXXIX/279/10 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 26 maja 2010 r. 

  

w sprawie przystąpienia gminy miasta ChełmŜy do partnerskiego projektu pod nazwą 

„e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek 

organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” w części dotyczącej modułu           

„e-Edukacja w Województwie Kujawsko-Pomorskim” realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153,  poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr  80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,     
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759  z 2005 r.  Nr 172, 
poz.1441 i Nr 175, poz.1467, z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr  48, 
poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,  
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i  Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) uchwala 
się, co następuje: 

 

       § 1. 1. WyraŜa się zgodę na przystąpienie i realizację przez gminę miasta ChełmŜy 

projektu  „ e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek 

organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” w części dotyczącej modułu                  

„e-Edukacja w Województwie Kujawsko-Pomorskim” realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-

2013. 

      2.  Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Województwem Kujawsko – Pomorskim. 

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ChełmŜy. 

. 

      § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
          Przewodniczący 
           Rady Miejskiej 
 
 
                   Janusz Kalinowski 



Uzasadnienie 
 

do uchwały nr XXXIX/279/10 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie 
przystąpienia gminy miasta ChełmŜy do partnerskiego projektu pod nazwą „e-Usługi – 
e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych 
województwa kujawsko-pomorskiego” w części dotyczącej modułu „e-Edukacja w 
Województwie Kujawsko-Pomorskim” realizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.    
 

        W celu przygotowania do realizacji powyŜszego projektu niezbędne jest zawarcie 
porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminą miasta ChełmŜy. 
Strony porozumienia realizować będą wspólne przedsięwzięcie polegające na:  
1) przygotowaniu do realizacji zadania wdroŜenia projektu pn. ”e- Usługi – e –Organizacja –
pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko – 
pomorskiego”, 
2) po uzyskaniu dofinansowania przez Beneficjenta Końcowego z Funduszy Strukturalnych 
Unii Europejskiej – wspólnego wdroŜenia projektu  ”e- Usługi – e –Organizacja –pakiet 
rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko – 
pomorskiego”, 
       W ramach modułu „e-Edukacja w województwie kujawsko–pomorskim” oddziały          
od I-III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego zostaną wyposaŜone             
w zestawy tablic multimedialnych wraz z urządzeniami zewnętrznymi do nauczania 
interaktywnego. 
       Wkład własny kosztów, zakres rzeczowo-finansowy projektu realizowanego po stronie 
gminy miasta ChełmŜy będzie określony aneksem do porozumienia pomiędzy 
Województwem Kujawsko – Pomorskim a gminą miasta ChełmŜy.  

W związku z przygotowaniem do realizacji powyŜszego projektu zgodnie                         
z obowiązującą procedurą, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  
 


