UCHWAŁA NR XII/81/15
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 22 grudnia 2015 r.
w sprawie dotacji na utrzymanie portalu mapowego SIP e-mapa w latach 2016-2017
Na podstawie art. 10 ust.2, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z
2015 r. poz. 1515), art.216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ust.1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się 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 na lata 2016-2017, w wysokości 1.845,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset czterdzieści pięć złotych
00/100) za każdy rok.
§ 3. Warunki udzielenia dotacji oraz zasady jej rozliczenia zostaną określone w umowie zawartej między
Gminą Pszczółki a Powiatem Gdańskim.
§ 4. Upoważnia się Wójta do ustalenia warunków i zawarcia umowy, o której mowa w § 3.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy
Halina Ostrowska
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UZASADNIENIE
W grudniu 2012 r. wspólnie z Powiatem Gdańskim, został uruchomiony portal mapowy System
Informacji Przestrzennej, który umożliwia mieszkańcom dostęp do różnych informacji, m.in. do aktualnych
danych adresowych i usytuowania nieruchomości. Ponieważ funkcjonowanie portalu wiąże się z serwisem i
aktualizacją oprogramowania, konieczne jest przekazanie środków finansowych na ten cel. Opłata na lata
2016-2017 została skalkulowana na kwotę 1.845,00 zł brutto na każdy rok, a podjęcie niniejszej uchwały
umożliwi przekazanie tych środków Starostwu Powiatowemu.
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