
 

 

Uchwała Nr XXI/155/05 

Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim 

z dnia 28 października 2005 roku 

 

 
w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Bytom Odrzański do realizacji 

przedsięwzięcia pn. „Samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia 

kadr oraz rozwoju e-usług publicznych” i na zawarcie stosownego porozumienia  

w tym względzie.  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.1 Gmina Bytom Odrzański wyraża zgodę na przystąpienie do umowy Konsorcjum  

o wspólnym przedsięwzięciu pn. „Samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia 

kadr oraz rozwoju e-usług publicznych” zawartej w dniu 29 września 2005 roku przez Powiat 

Wieluński, Fundację na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego oraz LTC Sp. z o. o. z siedzibą  

w Wieluniu. 

 

2 Przystąpienie nastąpi w formie aneksu do umowy Konsorcjum, o której mowa w ust. 1. 

 

3 Celem przystąpienia do Konsorcjum jest współdziałanie w wykonywaniu przedsięwzięcia  

pn. „Samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług 

publicznych” realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 

 

4 Realizacja przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 3 polegać będzie na: przygotowaniu  

do realizacji, a następnie – w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego – wspólnym wdrożeniu programu pn. „Samorządowa platforma cyfrowa 

ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług publicznych” 

 
§ 2.1 Gmina Bytom Odrzański zabezpieczy środki finansowe na realizację przedsięwzięcia,  

o którym mowa w § 1 ust. 1 w załączniku nr 9 do uchwały w sprawie budżetu Gminy  

na 2005 rok pn. „Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy 

Bytom Odrzański na lata 2005-2008” 

 

2. Szczegółowy sposób i warunki realizacji przedsięwzięcia, zasady finansowania określa 

umowa Konsorcjum o wspólnym przedsięwzięciu, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

 

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

 

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


