Projekt
z dnia 6 lipca 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXXV/226/2017
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM
z dnia 14 lipca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Miastem i Gminą Skępe,
a Województwem Kujawsko-Pomorskim w celu realizacji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"
Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2, art. 18 ust 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2016 roku, poz. 446 ze zm.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy partnerstwa pomiędzy Miastem i Gminą Skępe,
a Województwem Kujawsko-Pomorskim, której przedmiotem będzie realizacja wspólnego przedsięwzięcia,
polegającego na: przygotowaniu do realizacji, a następnie w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wspólnym wdrożeniu projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”
oraz zachowaniu jego trwałości.
§ 2. 1. Zasady współpracy określone zostaną w umowie partnerstwa.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skępe do zawarcia umowy partnerstwa.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Szewczyk
1) Zmiany

tekstu jednoslitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz.1579, poz. 1948; Dz.U. z 2017 r.
poz. 730, poz. 935.
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UZASADNIENIE
Miasto i Gmina Skępe uczestniczyło jako beneficjent w pierwszej edycji projektu pn. Infostrada Kujaw i
Pomorza realizowanego w latach 2010-2016. Województwo Kujawsko-Pomorskie za pośrednictwem
Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przystąpiło do prac mających na celu przygotowanie oraz realizację
drugiej edycji projektu. Druga edycja ma na celu rozbudowę oraz modernizację produktów uzyskanych w
ramach pierwszej edycji z jednoczesnym wprowadzeniem nowych elementów. Rozwój wcześniejszej edycji
projektu umożliwi mieszkańcom korzystanie z już istniejących funkcjonalności w sposób nowoczesny z
wykorzystaniem nowych technologii.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.
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