UCHWAŁA NR................ /2022
RADY MIASTA JAROSŁAWIA
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok

Na
podstawie
art. 18 ust. 2 pkt4ustawy
zdnia
8 marca
(t.j. Dz. U. 2022.559), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
2021.305 z późn. zm.), Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

1990r.
osamorządzie
o finansach publicznych

gminnym
(t.j. Dz. U.

$ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę
190,00 zł; w tym w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

I 112

1) w $ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - o kwotę - 90 190,00 zł;
2) w $ 6257- Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 1 022 000,00 zł;
$ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na finansowanie projektu grantowego „Cyfrowa
Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00,

o kwotę 1 112 190,00 zł; w tym:

1)w $4217 - Zakup materiałów i wyposażenia - 63 190,00 zł;
2) w $ 4307 - Zakup usług pozostałych - 27 000,00 zł;
3) w $ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - o kwotę 1 022 000,00 zł;
$ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.
$ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bi
ZJ

Sk AREN K.
'nsta Jaros;

mgr Ann

wia

A yŚłąb

ld: 58179BAA-C062-4CFB-9ADE-F6E6E25AC0B3. Projekt

Strona |

Uzasadnienie
W związku z przyznanym dofinansowaniem na realizację Projektu w kwocie wskazanej na Liście
rankingowej, Gmina Miejska Jarosław podpisała ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum
Projektów Polska Cyfrowa, zsiedzibą w Warszawie,
Umowę opowierzenie grantu o numerze
4981/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu
grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Przyznane Grantobiorcy
dofinansowanie na realizację Projektu stanowi 100 % kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu.
Grantobiorca powinien zrealizować Projekt w zakresie rzeczowym wynikającym z Wniosku
o przyznanie Grantu, w okresie maksymalnie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie Umowy (ale nie dłużej
niż do dnia 30.09.2023 r.).
W ramach cyfryzacji biur
jednostek publicznych Formularz Aplikacyjny o Grant w projekcie
„Cyfrowa gmina” skalkulowany na kwotę I 112 190,00 zł obejmuje w szczególności: zakup chmury
obliczeniowej dla JST, zakup skanerów, edukację cyfrową dla urzędników w zakresie obsługi
zakupionego sprzętu i oprogramowania, zakup specjalistycznego oprogramowania w celu zapewnienia
cyberbezpieczeństwa
samorządowych
systemów
informatycznych,
zakup
serwera
i rozbudowę
zabezpieczeń logicznych systemów IDS, IPS.
W związku z powyższym wnosi się o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały.
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