
Projekt

UCHWAŁA NR ..............................

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia .............................. 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania związane z realizacją Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur

Na podstawie art. 10 ust. 2 , art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 15151)), w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 8852)) Rada Miejska w Olecku uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Olecko pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 
realizację Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w §1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy 
Olecko na 2016 rok w wysokości 12.538,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i 1890.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 

1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854 i 2150.
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UZASADNIENIE

W związku z realizacją "Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur„ Samorząd Województwa Warmińsko-

Mazurskiego" zobowiązał się do utrzymania i rozwijania infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu,

w szczególności infrastruktury powstałej w projekcie ”Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo

Warmińko-Mazurskie". Na terenie Gminy Olecko powstały dwa punkty dystrybucyjne: w Olecku przy ul.Kolejowej 33

oraz przy OSP Lenarty.

Wybudowana w ramach projektu sieć szkieletowa i dystrybucyjna, umożliwi lokalnym operatorom wykonanie

dalszej infrastruktury tzw. "ostatniej mili", czyli wybudowanie sieci światłowodowej do "klienta".
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