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UCHWAŁA NR 0150/............./............/09
RADY MIASTA TYCHY
z dnia ………………… 2009 r.

w sprawie przygotowania do realizacji projektu pn. „SilesiaNet – budowa społeczeństwa
informacyjnego

w subregionie

centralnym województwa

śląskiego:

Miasto

Tychy”,

zgłaszanego do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego,
Priorytetu II Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Infrastruktura społeczeństwa
informacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007–2013

Na podstawie art. 6,7 ust.1 pkt 15 i art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), na wniosek
Prezydenta Miasta, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Inicjatyw Lokalnych i Ładu
Przestrzennego

Rada Miasta Tychy
uchwala co następuje:
§1
Zobowiązać Prezydenta Miasta do przygotowania projektu pn. „SilesiaNet – budowa
społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto
Tychy”, zgłaszanego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, w odpowiedzi na ogłoszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego o naborze wniosków dla Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w ramach
Priorytetu II Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Infrastruktura społeczeństwa
informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007 – 2013.

§2
Wyraża wolę zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Tychy na pokrycie
wkładu własnego.
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§3
Upoważnić Prezydenta Miasta do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

§4
Powierzyć wykonanie uchwały Prezydentowi.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
(Uchwała Nr 0150/............../............../.........)

Uchwała zostaje podjęta celem przygotowania i złożenia aplikacji dla przedsięwzięcia pn. „SilesiaNet –
budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto
Tychy” w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego, Priorytetu II Społeczeństwo
Informacyjne, Działania 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt obejmuje budowę infrastruktury
teleinformatycznej na obszarze miasta Tychy z uwzględnieniem obiektów użyteczności publicznej.
Celem ogólnym projektu jest rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,
a także wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu oraz innych Technologii
Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT) pomiędzy regionami w Polsce i UE.
Do celów szczegółowych przedsięwzięcia należy:
- usprawnienie działania i funkcjonowania jednostek użyteczności publicznej,
-zapewnienie powszechnego, szybkiego i bezpieczniejszego dostępu do Internetu dla przeciwdziałania
marginalizacji terenów zdefaworyzowanych,
-rozwój dostępu do infrastruktury komunikacji elektronicznej,
-wykorzystanie nowych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych dla realizacji usług publicznych,
-rozwój e-usług publicznych spełniających specyficzne potrzeby obywateli i poprawa efektywności
pracy administracji samorządowej.
Projekt realizowany będzie na terenie miasta Tychy i stanowi element projektu SilesiaNet w zakresie
budowy społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym.
Wszelkie działania podejmowane w ramach projektu są komplementarne w stosunku do działań
realizowanych w innych gminach Subregionu, biorących udział w projekcie.
Realizacja projektu na terenie miasta Tychy doprowadzi do osiągnięcia produktów i rezultatów,
wpisujących się w ogólne cele projektu. W zakresie zadań jednostki samorządu terytorialnego, projekt
koresponduje z funkcjonowaniem i utrzymaniem obiektów użyteczności publicznej.
Opracował:

Numer nadany przez DUR:

...................................................................................... ................................................................................................
(data i podpis pracownika)

Zatwierdził pod względem merytorycznym:

......................................................................................
(data, podpis i pieczątka Kierownika)

Sprawdził pod względem prawnym:

Projekt uchwały kieruję na:

................................................................................................
(data, podpis i pieczątka Przewodniczącego Rady Miasta)

Odpowiedzialny pracownik (podmiot)
za realizację uchwały:

......................................................................................
(data, podpis i pieczątka Radcy prawnego)

Zatwierdził:

Rozdzielnik:
 Śląski Urząd Wojewódzki
Wydział Prawny i Nadzoru,
 PRF - w miejscu

......................................................................................
(data, podpis i pieczątka Zastępcy Prezydenta /
Skarbnika Miasta / Sekretarza Miasta)

 DUR - w miejscu
 PRP - w miejscu

Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy
celem przedłożenia pod obrady
......................................................................................
(data, podpis i pieczątka Prezydenta)

Data wygenerowania dokumentu: 2022-08-12 6:32:18

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

