Uchwała Nr XLI/448/09
Rady Miasta w Piekarach Śląskich
z dnia 16 lipca 2009 r.
w sprawie przystąpienia do Projektu „Śląska Karta Usług Publicznych” zgłaszanego
do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Priorytetu II.
Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług
publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 –
2013 i zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego, jak też na
utrzymanie trwałości Projektu
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
Rada Miasta w Piekarach Śląskich
uchwala co następuje:
§1
Przystąpić do Projektu „Śląska Karta Usług Publicznych” zgłaszanego przez Komunikacyjny Związek
Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach (Lidera Projektu) do
współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w odpowiedzi na
ogłoszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o naborze wniosków dla Programu
Rozwoju Subregionu Centralnego w ramach Priorytetu II. Infrastruktura społeczeństwa
informacyjnego, Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
§2
Rada Miasta w Piekarach Śląskich wyraża wolę zabezpieczenia środków finansowych w budżecie
Gminy Piekary Śląskie na ten cel, w latach 2010 – 2013 na pokrycie wkładu własnego jako Partnera
Projektu w formie finansowej w łącznej kwocie 222 481,28 zł, z czego w:

-

2010r. -

6 112,68 zł,

-

2011r. -

15 230,60 zł,

-

2012r. - 102 301,91 zł,

-

2013r. -

98 836,09 zł,

Jak też na utrzymanie trwałości w/w Projektu w latach 2013 -2018, w łącznej kwocie 386 459 zł.
§3
Środki finansowe, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały zabezpiecza się pod warunkiem uzyskania
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007 -2013.
§4
Upoważnić Prezydenta Miasta Piekary Śląskie do podpisania Umowy o realizacji wspólnego Projektu
Śląskiej Karty Usług Publicznych, stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie
przedsięwzięcia, która przewiduje finansowanie Projektu przez Gminę w kwotach przewidzianych
w § 2 niniejszej uchwały.
§5
Powierzyć wykonanie uchwały Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Projekt Śląskiej Karty Usług Publicznych ma na celu wdrożenie interoperacyjnego systemu płatności
elektronicznych w jednostkach sektora publicznego na terenie gmin należących do KZK GOP oraz
Tychów i Jaworzna. Realizacja projektu pozwoli na szeroką promocję społeczeństwa informacyjnego,
poprzez upowszechnienie płatności bezgotówkowych. Śląska Karta Usług Publicznych jako
elektroniczny instrument płatniczy będzie pozwalała na dokonywanie płatności bezgotówkowych za
usługi publiczne na terenie wyżej wymienionych gmin. Ponadto, karta ta będzie mogła służyć jako
identyfikator mieszkańca. Przewiduje się również użycie karty w roli nośnika certyfikatu podpisu
elektronicznego. Część inwestycyjna projektu realizowana będzie w latach 2010-2013.
Przedmiotowy projekt zgłoszony zostanie przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego
Okręgu Przemysłowego w Katowicach, pełniący funkcję Lidera Projekty, do współfinansowania ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Subregionu
Centralnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet II – Społeczeństwo informacyjne Działanie 2.2 – Rozwój elektronicznych usług publicznych.
Udział dofinansowania środków unijnych wyniesie ok. 75% kosztów projektu tj. ok. 78,45 mln zł.
W ramach realizacji projektu Miasto Piekary Śląskie wyraziło wolę zainstalowania na swoim terenie 25
modułów do pobierania opłat. Łączne wydatki z budżetu miasta Piekary Śląskie w latach 2010-2018
z tego tytułu, w ramach projektu, wyniosą 608.940,28 zł, w tym:
- wydatki związane budową infrastruktury oraz zakupem modułów – 222.481,28 zł,
- wydatki związane z zarządzaniem i utrzymaniem infrastruktury wspólnej – 386.459 zł.

