Uchwała Nr V-39/2011
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 23 maja 2011 roku
w sprawie zabezpieczenia 15% wkładu własnego dla projektu pn. „Internet szansą rozwoju
Gminy Wołomin” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie
innowacyjności gospodarki.Działanie 8.3 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –
eInclusion.
Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,Nr 175, poz.
1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada
Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
1.Wyraża się wolę realizacji projektu pt. „Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin” oraz
osiągnięcia i utrzymania wskaźników projektu w okresie realizacji i trwałości po przejściu oceny
formalnej i merytorycznej złożonego wniosku wraz z załącznikami i podpisaniu umowy o
dofinansowanie z Instytucją Wdrażającą.
2.Celem projektu pt. „Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin” jest przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu mieszkańców gminy spełniających kryterium grupy docelowej przez modernizację
budowę i rozbudowę infrastruktury ICT, zapewnienie niezbędnego sprzętu komputerowego
i oprogramowania oraz dostarczenie Internetu o przepustowości kanału nie mniejszej niż
144 Kbit/s, a także przeprowadzenie szkoleń z podstaw obsługi komputera i akcji promocyjnej
dotyczącej korzyści z dostępu do szerokopasmowego Internetu.
3.Grupą docelową projektu będą gospodarstwa domowe z terenu Gminy Wołomin spełniające
kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy
społecznej i systemu świadczeń rodzinnych, dzieci i młodzież ucząca się z rodzin o trudnej sytuacji
materialnej i społecznej, rodziny zastępcze oraz publiczne placówki oświatowo-wychowawcze,
jednostki kultury i szkoły publiczne z terenu Gminy Wołomin w ramach działań koordynacyjnych.
4.Beneficjent gwarantuje, że zostanie zapewniony wkład własny o wartości nie mniejszej niż 15%
wartości projektu, w kwocie: 500.000,00 zł. i środki na zapewnienie trwałości projektu w okresie 5
lat po jego zakończeniu.
5.Wkład własny zostanie wniesiony w kwocie 500.000,00 zł. w formie finansowej zabezpieczonej
niniejszą uchwałą.
6.Niniejsze postanowienie jest zgodne z wytycznymi Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, Oś Priorytetowa: 8 Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności
gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie
/-/ Marcin Dutkiewicz

Wołomin, dnia 20 kwietnia 2011 roku
Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Wołominie
w sprawie zabezpieczenia 15% wkładu własnego dla projektu pn. „Internet szansą rozwoju
Gminy Wołomin” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie
innowacyjności gospodarki. Działanie 8.3 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –
eInclusion.
Projekt pn. „Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin”, który ubiegał się będzie o
dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś
Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki. Działanie
8.3 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion., zakłada zapewnienie nieodpłatnego
dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy Wołomin, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z
powodu trudnej sytuacji materialnej ich gospodarstw domowych badź stopnia niepełnosprawności,
jak i fizycznych barier w dostępie do Internetu. Dzięki realizacji projektu zwiększą się ich szanse na
pełniejszje uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym, poprawę statusu materialnego,
dostęp do informacji i usług oferowanych drogą elektroniczną. Grupę docelową w projeckie
stanowi 200 gospodarst domowych z terenu Gminy Wołomin, które spełniają następujące kryteria:






kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wspracia w ramach systemu pomocy
społecznej oraz świadczeń rodzinnych,
kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń
rodzinnych,
dzieci i mlodzieży uczącej się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej
uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we
współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej,
osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub
z orzeczeniem równoważnym.

Zgodnie ze Szczegółowym opisem priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka na lata 2007-2013 z dnia 1 kwietnia 2011 roku, Gmina Wołomin, będąca
Beneficjentem głównym projektu może wybrać jedną z dwóch form udzielania wsparcia na rzecz
beneficjentów: w formie zaliczek lub refundacji. W przypadku wybrania formy zaliczkowej
Benefijent zobowiązany jest do zabezpieczenia 15% wkładu własnego (stanowiącego 15% kosztów
całkowitych projektu). W przypadku ww. projektu zabezpiecznie wkładu własnego stanowiącego
500.000,00 zł. powinno przyjąć formę Uchwały Intencyjnej. Na etapie oceny formalnej wniosku,
która będzie dokonywana przez pracowników Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, będącej
Instytucją Wdrażającą Działanie 8.3. PO IG 2007-2013, wymagane jest aby Beneficjent
zabezpieczył we wskazanej formie wkład własny. W przypadku braku tego typu dokumentu
wniosek zostanie odrzucony z powodu nie spełenienia kryteriów formalnych (tj. kryteriów
podstawowych obowiązujących wszystkich Beneficjentów). W momencie uzyskania informacji o
rekomendacji złożonego projektu do dofinansowania ww. kwota wkładu własnego powinna zostać
wprowadzona do Uchwały Budżetowej Gminy Wołomin na dany rok budżetowy.

