
Projekt

Uchwała Nr 18.199.2016 

Rady Miejskiej w Krzepicach 

z dnia 28 czerwca 2016 roku 

w sprawie przystąpienia Gminy   Krzepice do Stowarzyszenia ds. Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt.  12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o  samorządzie 
gminnym (jt. Dz.U. z 2016, poz. 446) Rada Miejska  uchwala:

§ 1.  Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Krzepice  do Stowarzyszenia  ds. Rozwoju 
Społeczeństwa  Informacyjnego  Subregionu  Północnego  Województwa  Śląskiego, 
zwanego  dalej  Stowarzyszeniem  na  zasadach  określonych  w  projekcie  Statutu 
Stowarzyszenia. 

§ 2. Projekt Statutu Stowarzyszenia  stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Składki członkowskie wynikające z przynależności Gminy Krzepice do  Stowarzyszenia 
opłacane będą z budżetu Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

Przygotował:
Zbigniew Sosin 



UZASADNIENIE 

Gminy  Subregionu  Północnego  Województwa  Ślaskiego  wystąpiły  z  inicjatywą 
powołania  Stowarzyszenia, które jest następstwem zakończonej wspólnej realizacji projektu 
„Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski”. 
Powołanie ww. Stowarzyszenia jest warunkiem  wynikającym z zakończonej decyzją z dnia 
29.08.2013 r. notyfikacji projektu z Komisją Europejską [SA.34932 (2012/N)] oraz potrzebą 
dalszego rozwoju gminy i wybudowanej infrastruktury. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie 
idei  samorządu  terytorialnego  oraz  reprezentowanie  wspólnych  interesów  podmiotów 
będących  członkami  Stowarzyszenia  poprzez  wspomaganie  rozwoju  społeczno-
gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Zgodnie  z  podjętymi  dotąd  ustaleniami  pomiędzy  zainteresowanymi  jednostkami 
samorządu terytorialnego w szczególności w ramach spotkań organów wykonawczych Gmin 
Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, koniecznym jest podjęcie kolejnych działań 
dla  dalszej  współpracy  samorządów  terytorialnych  regionu  zmierzających  zarówno  dla 
wypełnienia warunków ww. decyzji notyfikacyjnej
jak i wspólnych przedsięwzięć zmierzających do pozyskiwania
i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych
i międzynarodowych instytucji  finansowych dla  wspólnych inicjatyw służących rozwojowi 
społeczno-gospodarczemu. Zgodnie z podjętymi ustaleniami pomiędzy zainteresowanymi
jednostkami  samorządu  terytorialnego,  koniecznym  jest  powołanie  Stowarzyszenia ds. 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

Gmina  Krzepice   poprzez  przystąpienie  do  Stowarzyszenia  uzyska  możliwości 
rozwoju w zakresie bezpiecznego, powszechnego i szerokopasmowego dostępu do aplikacji
i  e-usług ukierunkowanych  na  rozwój  administracji  publicznej.  Natomiast  w  dłuższej 
perspektywie możliwości do szerokopasmowego dostępu do Internetu uzyskają mieszkańcy 
Gminy.
Gmina Krzepice poprzez przystąpienie do Stowarzyszenia uzyska dostęp do zasobów
i usług koniecznych do realizacji innych projektów oraz wcześniej wspomnianych możliwości 
wykorzystywania  środków  pochodzących  z  Unii  Europejskiej.  Działania  Stowarzyszenia 
przyczynią się do szerszej współprace z 30 Gminami Subregionu Północnego Województwa 
Śląskiego.


