
UCHWAŁA NR LII/347/10  

RADY GMINY WÓLKA  

z dnia 26 marca 2010 r.  

 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wólka do uczestnictwa w charakterze partnera 
w projekcie pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” realizowanym 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet VIII 

Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion oraz zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego

gminy Wólka do w/w projektu 

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.

U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 i art. 28a ust. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), Rada Gminy Wólka 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie gminy Wólka do uczestnictwa w charakterze partnera w projekcie pt. 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” realizowanym w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie

innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.  

§ 2.  1. Projekt, o którym mowa w § 1, będzie realizowany przez Gminę Wólka w partnerstwie 
z Województwem Lubelskim jako liderem projektu oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru 
województwa. 

2. Szczegółowe zasady współpracy podmiotów wymienionych w ustępie poprzedzającym zostaną określone 

w Umowie Konsorcjum, zawartej przez nie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.  

§ 3. Środki finansowe związane z uczestnictwem Gminy Wólka w projekcie, o którym mowa w § 1, niezbędne na

pokrycie wkładu własnego w kwocie 27 060,00 zł, zostaną zabezpieczone w uchwałach budżetowych gminy na lata 

2010 – 2012.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wólka  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

U Z A S A D N I E N I E 

Projekt pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie

innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion przewiduje jako grupę
docelową m.in.: - gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upowaznijace do otrzymania wsparcia 

w ramach: systemu pomocy społecznej, systemu świadczeń rodzinnych; - dzieci i młodzież uczącą się z rodzin w trudnej
sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych; - osoby niepełnosprawne ze 

znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym. Zakładanymi rezultatami 

projektu są: - utrzymanie utworzonych połączeń internetowych przez okres 5 lat od zakończenia projektu; - 

przeszkolenie Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu z obsługi komputera i wykorzystania Internetu; - 
upowszechnienie wykorzystania komputera, m.in. jak narzędzia do nauki; - upowszechnienie usługi on-line, w tym e-
administracji itp. Założenia realizacji projektu obejmują grupę 20 rodzin. Szacunkowy koszt dla 20 rodzin na okres 

3 lat trwania projektu wynosi 126 400 zł, z czego szacunkowy wkład własny wynosi 18 960 zł. Ponadto w ramach 
realizacji projektu przewidywane jest zatrudnienie gminnego koordynatora projektu (koordynacja działań, monitoring, 

sprawozdawczość, ewaluacja) na ½ etatu, z wynagrodzeniem na okres 3 lat 54 000 zł, przy wkładzie własnym 8 100 
zł. Łączny planowany szacunkowy koszt realizacji projektu w latach 2010 – 2012 może wynieść 27 060 zł.  

Przewodniczący Rady Gminy 

Wólka  

 

Ryszard Pietrzak 
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