
UCHWALA NR 2111XX12020
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 31 marca 2020 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu "Regionalne partnerstwo
samorządów Mazowsza dla aktywizaeji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji

i geoinformacji".

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.l i art, 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późno zm.), art. 216 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późno zm.) oraz art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23) Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 131IXHlJ20 15 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie partnerskiej współpracy przy
realizacji projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa
informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" zmienionej uchwałą nr 2401XXlII/20 16 z dnia
31 sierpnia 2016 r. oraz uchwałą 325IXXXII2017 z dnia 27 marca 2017 r. oraz uchwałą nr 450/XLIV20 18 z dnia
26 marca 20 18 oraz uchwałą nr 53NII20 19 z dnia 27 lutego 2019 r., dokonuje się zmiany w § 2, który otrzymuje
brzmienie:

"Wyraża się zgodę na zaplanowanie środków finansowych w budżecie Miasta i Gminy Serock, na
realizację projektu, o którym mowa w § 1w wysokości:

- 2016 r. - 0,00 zI

- 2017 r. - 0,00 zł

- 2018 r. - 0,00 zł

- 2019 r. -10.553,40 zł

- 2020 r. - 6.390,22 zł

- 2021 r. - 3.478,90 zł

- Razem: 20.422,52zł".

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta iGminy Sercek.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

W związku z realizacją Projektu ASI pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji
społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji igeoinformacji" Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie przekazał aneks do urnowy zmieniający kwotę wkładu własnego Miasta iGminy
Serock, określoną dotychczas w umowie nr 132/GW/GW-7/15/ASI z dnia 26.10.2015 r. Wysokość wkładu
własnego Miasta iGminy Serock na kolejne lata przedstawia się następująco:

2016 r. - 0,00 zł

2017 r. - 0,00 zł

2018 f. - 0,00 zł

2019 f. - 10.553,40 zł

2020 r. - 6.390,22 zl

2021 r. - 3.478,90 zl

Razem: 20.422,52 zł

Z uwagi na nierozstrzygnięte postępowania przetargowe realizacja zadań dot. Projektu ASI została
przesunięta na 2020 r. W związku z powyższym Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie dokonał zwrotu niewykorzystanej w 2019 roku dotacji w wysokości 14.776,08 zł na rachunek
bankowy Miasta i Gminy Serock. Zabezpieczone środki finansowe na lata 2020-202 I zostaną przeznaczone na
realizację zadań w ramach ww. Projektu.
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