
 

Uchwała Nr XVIII/135/12 

Rady Gminy Santok 

z dnia 27 marca 2012r. 

 

w sprawie: wyrażenia woli pokrycia udziału własnego na realizację w latach 2012 - 2014 

zadania „Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych” 

zgłaszanego przez Gminę Santok do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Priorytet 8 - Społeczeństwo informacyjne – 

zwiększanie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu – eInclusion). 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Rada Gminy Santok zobowiązuje się dokonać zmiany w budżecie na 2012 rok i zabezpieczyć 

środki w budżecie na lata 2013 – 2014 tak, by pokryć udział własny w zadaniu „Budowa 

gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych” pod warunkiem 

uzyskania dotacji z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Priorytet 8 - Społeczeństwo informacyjne – 

zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu – eInclusion). 

 

§ 2 

Szacunkowa wysokość wkładu własnego na realizację w latach 2012 - 2014 zadania o którym 

mowa w § 1 wynosi 525.000 zł, co stanowi 15 % kosztów inwestycji. 

 

§ 3 

Upoważnia się Wójta Gminy Santok do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania                   

o którym mowa w § 1. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

 

 

       Honorata Brzytwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

W związku z ogłoszeniem przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie (WWPE), 

działającą z upoważnienia Instytucji Zarządzającej PO IG – Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego, naboru wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie realizacji 

projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, (Priorytet 8 – Społeczeństwo 

informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion) Gmina Santok zamierza złożyć wniosek na realizację 

zadania „Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych”. 

Termin składania wniosków upływa z dniem 30.03.2012r. 

Wymogiem formalnym złożenia wniosku jest m.in. przedstawienie dokumentu 

uwierzytelniającego oświadczenie Wnioskodawcy o zapewnieniu środków zabezpieczających 

wymagane współfinansowanie projektu oraz pozwalającego na zawarcie umowy                             

o dofinansowanie określającej zasady realizacji przedsięwzięcia. Zadanie będzie realizowane 

w  2012 i 2013 roku. Niniejsza uchwała intencyjna stanowi potwierdzenie zagwarantowania 

środków finansowych jako wkładu własnego w przypadku wyboru do realizacji projektu 

zadania „Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych”. 


