
   UCHWAŁA  NR XXXIV/255/2009 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 25 marca 2009 r. 

 

w sprawie: przyjęcia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna     

                   Gospodarka 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i  ust. 2 pkt  6  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Karczewie uchwala, co 

następuje: 

§ 1 

1. Wyraża się wolę przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa: 8.  Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie 

innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 

eInclusion.  

2. Celem  projektu pod tytułem „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców 

Gminy Karczew” jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy 

Karczew poprzez zapewnienie niezbędnego sprzętu komputerowego  i oprogramowania, a 

także zmniejszenie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier wykorzystania 

 eUsług w lokalnej społeczności. 

3. Grupą docelową projektu  będą  gospodarstwa domowe z terenu Gminy Karczew 

spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach 

systemu pomocy społecznej i systemu świadczeń rodzinnych oraz dzieci i młodzież ucząca 

się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i społecznej.  

  

§ 2 

Środki finansowe, niezbędne na pokrycie wkładu własnego w projekcie w kwocie 167 541,60 zł , 

zostaną zabezpieczone w uchwałach budżetowych Gminy Karczew na lata 2009-2012 w roku : 

2009 – 78 011.40 

2010 – 35 783.10 

2011 – 35 783.10 

2012 – 17 964.00 

  

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

  

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca 

Rady Miejskiej w Karczewie 
mgr Danuta Żelazko 



  

UZASADNIENIE 

 

Wyraża się wolę przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa: 8.  Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie 

innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. 

Celem w/w jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Karczew przez zapewnienie 

niezbędnego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, przy zapewnieniu odpowiednich 

warunków jego korzystania oraz zmniejszenie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych 

barier wykorzystania eUsługi w lokalnej społeczności. 


