
Uchwa a Nr  347/5/XL/10
Rady Miejskiej w I owej
z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie wspó dzia ania z Województwem Lubuskim w realizacji projektu pn.
„Lubuski e-Urz d”

Na podstawie art.18 ust.2 lit. e oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pó n. zm.1) uchwala si  co
nast puje:

§ 1. 1. Rada Gminy wyra a zgod  na podj cie przez Gmin  I owa wspó dzia ania z
Województwem Lubuskim w realizacji projektu pn. „Lubuski e-Urz d” w ramach
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

2. Przyst pienie Gminy I owa do projektu pn. „Lubuski e-Urz d” ma na celu stworzenie
warunków do wiadczenia us ug elektronicznych przez administracj  publiczn .

§ 2. Na wk ad w asny zwi zany z realizacj  projektu „Lubuski e-Urz d” zabezpieczone
zostan  w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym rodki finansowe na lata 2011 i 2012 w
wysoko ci cznej  17 142,12 z , które zostan  pokryte z dochodów w asnych Gminy I owa.

§ 3. Szczegó owe warunki wspó dzia ania w realizacji projektu, o którym mowa w § 1
niniejszej  uchwa y,  okre lone  zostan  w  umowie  zawartej  pomi dzy  Gmin  I owa,  a
Województwem Lubuskim.

§ 4. Wykonanie uchwa y powierza si  Burmistrzowi I owej.

§ 5. Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Przewodnicz cy Rady

Miros aw Wdowiak

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2002 r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i  Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.  Nr 80, poz. 717 i  Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z
2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230.


