
UCHWAŁA NR XX/145/2016

RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

z dnia 15 stycznia 2016 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Brzesko wspólnie z powiatami i gminami subregionu 
tarnowskiego do realizacji projektu partnerskiego o roboczej nazwie „Centrum Usług Wspólnych”, 

w ramach 2 Osi Priorytetowej Cyfrowa Małopolska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 6 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzesku uchwala co następuje:

§ 1. 

1. Wyraża się wolę przystąpienia przez Gminę Brzesko wspólnie z powiatami i gminami subregionu 
tarnowskiego do realizacji projektu partnerskiego o roboczej nazwie „Centrum Usług Wspólnych”, zwanego dalej 
„Projektem”, który będzie ubiegać się o dofinansowanie w konkursie nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-022/15, 
ogłoszonym w ramach Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte 
zasoby, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020.

2. Projekt zakłada w szczególności budowę systemu zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym, 
budowę zintegrowanego systemu profilowania i udostępniania informacji powiatowej, budowę subregionalnego 
repozytorium danych cyfrowych, budowę infrastruktury powiatowych i gminnych węzłów subregionalnych oraz 
implementację modelu, inteligentnego miasta (inteligentny powiat, inteligentna gmina).

3. Projekt realizowany będzie przez Gminę Miasta Tarnowa – jako lidera, wspólnie z powiatami i gminami 
subregionu tarnowskiego – jako partnerami, na podstawie zawartych z tymi podmiotami umów o partnerstwie, 
które określać będą szczegółowe warunki współpracy stron w Projekcie.

§ 2. 

Zapewnia się własny udział finansowy Gminy w wysokości 25.000 zł w realizacji Projektu.

§ 3. 

Upoważnia się Burmistrza Brzeska do zawarcia umowy o partnerstwie z Gminą Miasta Tarnowa – jako lidera, 
w sprawie wspólnej realizacji projektu.

§ 4. 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Brzeska.
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§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Brzesku.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk
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