UCHWAŁA NR XVI/171/12
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gdańskiemu na utrzymanie portalu mapowego SIP
Na podstawie art.10 ust.2 i art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,
poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,
poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181,
poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,
poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106,
poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281, z 2012 r.
poz.567), art.216 ust.2 pkt 5 i art.220 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr
157, poz.1240 z późn. zm.: z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238,
poz.1578, Nr 257, poz 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 291, poz.1707,
Nr 240, poz.1429) uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela sie z budżetu gminy Pszczółki pomocy finansowej Powiatowi Gdańskiemu z przeznaczeniem na
pokrycie opłaty rocznej związanej z serwisem, aktualizacją oprogramowania i nadzorem autorskim portalu
mapowego Systemu Informacji Przestrzennej.
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu
gminy Pszczółki na rok 2013, w wysokości 1.850,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych).
§ 3. Warunki udzielenia dotacji oraz zasady jej rozliczenia zostaną określone w umowie zawartej między
Gminą Pszczółki a Powiatem Gdańskim.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady
Roman Klamann
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Uzasadnienie
W dniu 30 października 2012 r. została podjęta uchwała nr XV/160/12 w sprawie przekazania Powiatowi
Gdańskiemu dotacji na uruchomienie portalu mapowego System Informacji Przestrzennej. Portal umożliwi
mieszkańcom dostęp do różnorodnych informacji - aktualnych danych adresowych, miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, informacji turystycznych itp. Ponieważ funkcjonowanie portalu wiążę się
z serwisem i aktualizacją oprogramowania, konieczne jest przekazanie środków finansowych na ten cel. Opłata na
2013 r. została skalkulowana na kwotę 1.850 zł, a podjęcie niniejszej uchwały umożliwi przekazanie tej kwoty
Starostwu Powiatowemu.
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