
Uchwała Nr XXI/93/2004
Rady Gminy Cisek

z dnia 02 sierpnia 2004r.

w sprawie przyst�pienia gminy Cisek do projektu z zakresu społecze�stwa informacyjnego w
województwie opolskim pod nazw� „E-Urz�d dla mieszka�ca Opolszczyzny”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz�dzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62
poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717,
Nr 162 poz.1568, Dz. U. z 2004 Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203) Rada gminy Cisek
uchwala, co nast�puje :

§ 1.

1. Wyra�a si� zgod� na przyst�pienie Gminy Cisek do wspólnej realizacji inwestycji z
zakresu rozwoju społecze�stwa informacyjnego w województwie opolskim pod nazw�
„E-Urz�d dla mieszka�ca Opolszczyzny” z wykorzystaniem funduszy strukturalnych w
oparciu o umow�, która zawarta zostanie pomi�dzy Województwem Opolskim a Gmin�
Cisek.

2. Zabezpiecza si� �rodki finansowe na realizacj� powy�szego projektu, zgodnie z uchwał�
bud�etow�.

§ 2.

Akceptuje si� obci��aj�ce Gmin� Cisek koszty zwi�zane z realizacj� i obsług� w/w projektu
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowi�cym zał�cznik do niniejszej
uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy Cisek.

§ 4.

Uchwała wchodzi w  �ycie z dniem podj�cia.

  Przewodnicz�cy
Rady Gminy Cisek
 /-/ Paweł Ryborz



Zał�cznik
do uchwały Rady Gminy Cisek

Nr XXI/93/2004
z dnia 02 sierpnia 2004r.

Harmonogram
rzeczowo – finansowy

1. Liczba komputerów do zakupienia w ramach projektu : 23 – 89.700 zł
2. Budowa, przebudowa sieci komputerowej – 11.500 zł
3. Liczba czytników podpisu elektronicznego : 2 – 2.400 zł
4. Liczba kiosków dost�powych : 1 – 12.000 zł
5. Oprogramowanie komputerowe – elektroniczny obieg dokumentów – 34.500 zł
6. Dost�p do internetu szerokopasmowego – 10.000 zł
7. Udział Gminy w kosztach dokumentacji – 482,68 zł
8. Udział Gminy w kosztach administracyjnych – 1.608,96 zł

Całkowity koszt projektu : 162.191,64 zł

Udział własny Gminy w projekcie : 40.547,91 zł  ( 25 % warto�ci inwestycji)

Harmonogram finansowy  zadania w poszczególnych latach :
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804,48 zł 80.693,58 zł 80.693,58 zł 162.191,64 zł


