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UCHWAŁA NR XXvIl133l|2
Rady Gminy Leoncin

z dnia L6 marca 2012 r.

w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego, na realizację
projektu pn. ,releoncin - przeciw wykluczeniu cyfrowemu" wnioskowanego przez
Gminę Leoncin do współfinansowania' w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka na lata 2007 -2013.

Napodstawie art. 18 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
200I r. Nr 142, poz' I59I zpóź.zm.), na wniosek Wójta Gminy Leoncin

Rady Gminy Leoncin uchwala, co następuje:

$1

WyraŻa zgodę na zabezpieczenie środków finansowych, jako wkładu własnego dla projektu
pn. ,'eleoncin _ przeciw wykluczeniu cyfrowemu'', w zwiryku z ubieganiem się ptzez Gminę
Leoncin o współfinansowanie ww. projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, w ramach Priorytetu 8 _ Społeczeństwo informacyjne zwiększanie
innowacyjności gospodarki, dział'anie 8.3. _ Przecivtdziałanie wykluczeniu cyfrowemu _
elnclusion, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, w
wysokości określonej w $ 2 niniejszej Uchwały.

$2

Wysokość wkładu własnego narcalizację przedmiotowego projektu wynosi 743.307,55 zł.

$3

Środki finansowe, o których mowa w $ 2 niniejszej Uchwały, zostaną zabezpieczone w
budzecie Gminy Leoncin w latach 2013-2015, pod warunkicm dofinansowania
przedmiotowego projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramaoh
Pro gramu Operacyj ne go Innowacyj na Go spodark a na lata 2007 -20 1 3 .

$4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leoncin'

Uchwała wchodzi w żtycie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Celem ogólnym przedsięwzięcia pn. ,,eleoncin _ przeciw wykluczeniu cyfrowemu'' jest
zapewnienie dostępu do Internetu dla 300 gospodarstw domowych z terenu gminy wiejsliej
Leoncin, którą zamieszkują osoby zagtoione wykluczeniem cyfrowym z |owodu trudnej
sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Ponadto zaplanowano wyposażenie 3ó
gospodarstw domowych w Gminie Leoncin w 30 zestawów komputerowych.
Projekt realizowany będzie do 20l5 roku.

Wartość zadania Gminy Leoncin wynosi 4.955.383,65 zł', zatem wkład własny wymagający
zabezpieczenia to 743.307,55 zł.
Powyisza Uchwała intencyjna pozwoli na złoŻęnie wniosku aplikacyjnego na realizację
niniej szego przedsięwzięcia.
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