
                                                                                                                               

 

U C H W A Ł A   Nr XXVI/300/09 

RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

z dnia 28 października 2009r. 

 

 

 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Biała do realizacji projektu „Opolska    

e-Szkoła, szkołą ku przyszłości” 

 

 

 

 Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, zm .z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113, 

poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80 , poz. 717, Nr 162,ppoz. 1568 : 

z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 

1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 

327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 

2009r. Nr 52, poz. 420, )  Rada Miejska w Białej  uchwala, co następuje: 

 

 

 

      § 1 

 

Wyraża się wolę przystąpienia Gminy Biała do realizacji w latach 2010-2011 projektu     

„Opolska e- Szkoła, szkołą ku przyszłości”  w  Publicznym Gimnazjum w  

 Białej przyjmując  jednocześnie, że główne cele projektu to: 

1) budowa Społeczeństwa Informacyjnego w edukacji poprzez kształtowanie świadomości     

    konieczności  dostosowania się do zachodzących w otoczeniu zmian oraz wynikających z  

    nich możliwości i korzyści, 

2) udostępnienie szkołom zintegrowanego systemu  komunikacji pomiędzy uczniami,  

    nauczycielami oraz rodzicami, 

3)wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w pracy szkoły. 

 

 

 

                                                                    § 2 

 

1.Gmina Biała deklaruje zabezpieczenie środków finansowych  tytułem wkładu własnego w  

   wysokości: 

1) 15 % wartości  wydatków kwalifikowanych tj. 75.000 zł  w latach 2010-2011, 

2) 1 % wartości wydatków niekwalifikowanych tj. 5.000 zł w latach 2010-2011, 

2. Gmina Biała  deklaruje przygotowanie Publicznego Gimnazjum w Białej do udziału w  

    projekcie w zakresie: 

   1)  wydzielenia i przygotowania pomieszczenia na serwerownię szkolna, 

2)  przygotowanie podłącza elektrycznego zgodnie z obowiązującą normą, 

3) aktualizację planów technicznych szkoły, w tym planów infrastruktury elektrycznej    

w terminie do 1 września 2010r. 

 

 



                                                             §  3 

 

Środki finansowe niezbędne na pokrycie wkładu własnego oraz przygotowania Publicznego 

Gimnazjum w Białej do udziału w projekcie, o których mowa w § 2 ust.1 i 2 

zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy Biała w latach 2010 – 2011 w rozdziale Oświata i 

wychowania. 

 

        §  4  

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej 

 

                                                              §  5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady 

       Joachim Kosz  


