UCHWAŁA Nr XXVI/152/04
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 17 grudnia 2004r.
zmieniająca Uchwałę nr XXIII/134/04 Rady Powiatu w Łobzie z dnia
18 sierpnia 2004r. w sprawie ustalenia „Wieloletniego programu
inwestycyjnego na lata 2004-2006 i dalej”
Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( tekst
jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; zmiany: Dz.U.
z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr
62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 200, poz.1688,
Nr 214, poz. 1806; Nr 153, poz. 1271; Nr
Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055)

Rada Powiatu w Łobzie uchwala, co następuje:
§1 W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXIII/134/04 Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia „Wieloletniego programu
inwestycyjnego na lata 2004-2006 i dalej” dopisuje się pozycję 48 o następującej
treści:
Nazwa programu: Budowa społeczeństwa informacyjnego. Program
„Społeczeństwo Informacyjne - Regionalna Platforma
Cyfrowa Dorzecza Regi ”.
Cel: Przygotowanie organizacyjno – techniczne regionu do realizacji
długotrwałego procesu budowy społeczeństwa informacyjnego
i wyrównywanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania
Internetu, dla szybszego i sprawniejszego zarządzania regionem oraz
zapewnienia rozwoju elektronicznych usług dla ludności i podmiotów
gospodarczych.
Jednostka organizacyjna realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe
w Łobzie.
Okres realizacji zadania: 2005 – 2006
Łączne nakłady finansowe: 600.000 zł
Wysokość wydatków w latach (w złotych):
2005
Środki własne: 82.400
Środki pozostałe: 247.200
2006
Środki własne: 67.600
Środki pozostałe: 202.800
§2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łobeskiego
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UZASADNIENIE

W związku z zamiarem przystąpienia przez powiat łobeski do realizacji programów
w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego uzupełnia się „Wieloletni
program inwestycyjny” o pozycję nr 48.

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVI/152/04
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 17 grudnia 2004r.
UZUPEŁNIENIE „WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO NA LATA 2004-2006 I DALEJ”
Lp
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