UCHWAŁA NR IX/45/11
RADY GMINY KOBIÓR
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pszczyna.
Na podstawie art. 10, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 – z późniejszymi zmianami), w związku z art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy
uchwala:
§ 1.
1. Udzielić w 2011 r. pomocy finansowej ze środków budżetu Gminy Kobiór, Gminie Pszczyna, na zakup
serwera komputerowego do obsługi Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) w łącznej kwocie 1 120,00 zł.
2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia dotacji określone zostaną
w umowie.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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Uzasadnienie
Uzasadnienie Ze względu na wysokie obciążenie serwera, jakie nastąpi w trakcie wdrożenia projektu pn.:
„Elektroniczne Wrota dla Powiatu Pszczyńskiego”, niezbędna jest wymiana serwera na nowy. Serwer ten będzie
się znajdował w Urzędzie Miasta Pszczyna, ale będzie służył wszystkim gminom powiatu pszczyńskiego przy
realizacji w/w. projektu oraz umożliwi korzystanie gminom powiatu pszczyńskiego z Systemu Informacji
Przestrzennej (SIP). Projekt pn.: „Elektroniczne Wrota dla Powiatu Pszczyńskiego” ma na celu wdrożenie systemu
informatycznego, umożliwiającego dostęp do informacji i usług publicznych drogą elektroniczną. Projekt dotyczy
usług z zakresu oświaty, kultury, sportu, turystyki i zdrowia. Informacje będą lokalizowane na mapach powiatu
pszczyńskiego. Do wdrożenia w/w. systemu informatycznego zostanie wykorzystany zakupiony serwer. Koszt
całkowity nowego serwera to 14.000,00 zł. Koszt ten został podzielony wg klucza ludnościowego, pomiędzy
gminy powiatu pszczyńskiego za wyjątkiem gminy Pszczyna, która ponosi bieżące koszty utrzymania serwera.
Skutkiem społecznym uchwały będzie umożliwienie realizacji projektu „Elektroniczne Wrota dla Powiatu
Pszczyńskiego”, co przełoży się na zbudowanie platformy elektronicznej, z której będą mogli korzystać wszyscy
mieszkańcy powiatu pszczyńskiego, w tym Gminy Kobiór.
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