
UCHWAŁA NR XXXIX.186.2014
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 18 czerwca 2014 r.

w sprawie przystąpienia i realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
na terenie Gminy Zbójno”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3a i pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645, 1318, z 2014 r. poz. 379.) oraz Szczegółowego Opisu Priorytetów 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 z dnia 22.10.2013 r., Wytycznych w zakresie 
kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 z dnia 
16.12.2013 r.uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Zbójno do realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu na terenie Gminy Zbójno” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 
eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, finansowanego w 100% ze środków 
publicznych w ramach działania 8.3 PO IG (85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 
w 15% ze środków budżetu państwa).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

Lech Dąbrowski
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Uzasadnienie

Władza Wdrażająca Programy Europejskie w 2013 r. ogłosiła konkurs na składanie wniosków
o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie
innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Gmina
Zbójno złożyła ww. wniosek i zakwalifikowała się do objęcia dofinansowaniem.

Cel główny projektu polegał będzie na zmniejszeniu liczby gospodarstw domowych zagrożonych
wykluczeniem cyfrowym z uwagi na trudną sytuacje materialna oraz niepełnosprawność poprzez udostępnienie
gospodarstwom domowym sprzętu komputerowego z pełnym dostępem do Internetu. Grupą docelową będzie
30 gospodarstw domowych składających się z 3 grup docelowych:

- Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach
systemu świadczeń rodzinnych;

- Gospodarstwa domowe, w których skład wchodzą osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym;

- Gospodarstwa domowe, w których skład wchodzą dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami
w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku
poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny
miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym” publikowany przez Prezesa GUS
w Biuletynie Statystycznym (1 270,28 zł)

Wobec powyższego przedkłada się Wysokiej Radzie celem podjęcia niniejszy projekt uchwały.
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