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5, sFtemy itziedrinow.
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Śodki fiMsoffi. niżbędm na poĘci. wkl.du wtMgo q prcj€ktach Bw j EĄ bśtaną
abefpiMŃ w uh$o|&h budżdolvych cńiny x'Ly't M lal.2009.2012. w rozdaale
150 .
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wyl.@ei. uclwały powi@ się Bumist.fo*i KałuzJĄa
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Ucbwrawlo{|zi w życie z doim p.djęcia
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UcEwAŁA Nr x}v131/09
Rrdy Micjskl.j ł K'|uszynie

z dnh 27 luteao 2009 r.

w 8pr.łi€ prz$Ępi.bi' Gniny Ka|uszyn do Pmjek!ół ł|u.zołTcb rd|ibł.Dy.h
ptu slnoŹąd wojewódftfa M'zowiecki€go w nh&b RPo wM 2007.2013
pll)'Prz$piecueliĆVzrosfu to u@cyjnośc'łojwództwl newi€ckiego'
pnł bldołlnie śpol€*ństwt ińfomacyjnego i golpodtrki op'rtej n!
łi€dzy popże stBoenie żlbtogrm.nyct baz wiodż] o M'zoł!2u''
2),'Ro4ój.Isktronicbcj admini.lncjiws'noEqdachwojćwódżtła
nazowi4kiogo łŚpob4.jąej niv.|oł.nicdwudzi€lnoś.i pot€ncjafu
woicvództwl'1

Na podslawie ań'I8 ust.l oż ust'2 pkl 2 ipkt l2 ustaw z dnis 8 mca l99o r olmoĘ4rlzie gm'mJń |'J D/ |' f .00| rc|u \r 4)' oo/' |.9l f po/liej.Z) r' himni
Mda Mrrskaulhwala, @ nasrcpuie

s l
Rada Miejska w (a]Ugńe akceptuje stanowisko Bumistra Ka]uszFa dotyczą.e
uczs|rictM nafdad&h PartneBtw w prcjektacb kluces1ch Eali@wfuych.pŹ;z
sanwąd woj*ódftfu M@wiekiego w mach RPo wM 2oo?.2o1j pn,: 

')'JŹysli*renie 
łfus1u lrcnłurcncyjności województm l]]ewieckiego' pżez budowmie

9pole.^ócMa nfomacJiaeeo isolpod'iki opdci na s'ą/) I'o!|f/ wolmle
7|n.egrckan)th baz wi.dzy o 4ls&'' lrtry da|ei P-ofk'em Bw' 2' ''Ro/wóJelektrcnicaą adminhlfuji wsmoŹądacń wojewódzrwa Mwieckiego ws!;;gająEj
niłÓlo@ie dmdzielności lotencjafu wojewódŹwa" zway dalej }rcjektm EA, pżyńują;

l) celMi PĄ€kluBw s{
a) Fomocja gospodaca Cbiny;
b) wsJE@ie pmcesu pżekształcenia do śfudardowej poŚaci elekrcnicłej Ejestńw

publicznych i innych zbiońł danych prcw.dzonycb pĘeż admi.islEcję cniny olaz
podr ie.i.n ż nd Ę?. /) pÓ7'oń al'lua'not 

' 
tr irrygoo 1o< ' E.e{rcq db|n Jj ch;

.) allTj^f/ol a ot)Mk]io'& pŹedsi €bioaoq w prccesd(n inE4)cyJńy(h AiŁfuJth
z obroh nieruchonościfui poPPp doslęp dÓ b& wiedzy o cninie ÓiŹ do
syst€Eu informalyca€go mpobagającego fomułomie i udosĘPnieie ofeń
nieachoności p%a&bnycn pod in'€st'cje;

2) celmi Prcjektu EA są
a) popBm fuk.jonoweia jednostek smÓŹądu Gniny i optyĘalif&ja kosŹów

ltlz)meia lyoh jednost€k;
b) eięrgenie efekt}Wości ł7koŹystania ża@bów infomeyjnych adninist@ji

c) uspńMienie obsługi obywateli i przedsiębioEów n.in' popŹ€z wdrożais
e covement' fu kóry składać się będziej

l. €lektlonicay obieg dokumentówj
2. elektronicaa obshsa obywatelil
3. elekEonicaa skżylt. podawca;


