
UCHWAŁA NR XVI/146/11
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego na 
realizację oraz utrzymanie trwałości projektu „elntegracja drogą do przeciwdziałania 
wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim" w związku z ubieganiem się 

przez Gminę Staszów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne — 

zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8. 3. -  Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.: 
nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 214, poz. 1806, nr 153, poz. 1271,nr 
214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r.: nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r.: nr 
102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r.: nr 172, poz. 1441. nr 175, poz. 1457; 
Dz. U. z 2006 r.: nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r.: nr 48, poz. 327, nr 
138, poz. 974, nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r.: nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; Dz. 
U. z 2009 r.: nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r.: nr 28, poz. 142 i 146, nr 
106, poz. 675, nr 40, poz. 230 Dz. U. z 2011 r. nr 117 poz. 679 nr 134 poz. 777, nr 21 poz 
.113) uchwala się, co następuje:

§1-
Wyraża się zgodę na zabezpiecznie w budżecie gminy środków finansowych na pokrycie 

wkładu własnego na realizację oraz utrzymanie trwałości projektu „elntegracja drogą do 
przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim" w związku 
z ubieganiem się przez Gminę Staszów o dofinansowanie w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 8 Społeczeństwo 
informacyjne -  zwiększenie innowacyjności gospodarki. Działanie 8. 3. — Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu -  elnclusion.

§2.

1. Wysokość wkładu własnego nie przekroczy 15% wartości części projektu 
realizowanej na obszarze Gminy Staszów, co stanowi kwotę 178 464,60 zł (słownie: sto 
siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy).

2. Wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu w wysokości 1 122 683 zł 
(słownie: jeden milion sto dwadzieścia dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy złote) 
zostaną ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym 
Gminy Staszów po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu.

3. Projekt realizowany będzie w latach 2011-2013. Okres trwałości projektu wynosi 5 lat 
od daty jego zakończenia.
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§3.
Środki finansowe, o których mowa w paragrafie 2 niniejszej uchwały zostaną 

zabezpieczone pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 8 Społeczeństwo 
informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. - Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion.

§4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów

§5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

P R Z E W O D N IC Z Ą C Y
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U zasadnienie
Uchwała powyższa jest niezbędna do umożliwienia wspólnej realizacji 
ogólnowojewódzkiego projektu „elntegracja -  drogą do przeciwdziałania wykluczeniu

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion. Pozwoli ona również na utrzymanie wiodącej roli 
Gminy Staszów w rozwoju eliminacji wykluczenia cyfrowego województwa 
Świętokrzyskiego na najbliższe lata. W związku z tym podjęcie uchwały uważa się za 
zasadne.

cyfrowemu w Województwie Świętokrzyskim” realizowanego w ramach Programu
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