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UCHWAŁA NR XIX/ 200 /2012
RADY GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 14 września 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Łodygowice projektu pod nazwą 
„E_Integracja w Gminie Łodygowice - kontynuacja” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne- zwiększanie 
innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion oraz 

zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wkładu własnego Gminy Łodygowice do tego projektu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 3 pkt 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz.712 z późn. zm.) 

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala co następuje : 

§ 1. Wyraża się zgodę na realizację przez Gminę Łodygowice projektu pod nazwą „E_Integracja w Gminie 
Łodygowice - kontynuacja” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 
2007 - 2013, Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne- zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 – 
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion. 

§ 2. 1. Zapewnia się pokrycie wydatków związanych z wyżej wymienionym Projektem w zakresie: 

1) realizacji Projektu w latach 2013 – 2015 w kwocie 190.826,32 zł ( słownie: Sto dziewięćdziesiąt tysięcy 
osiemset dwadzieścia sześć złotych 32/100), stanowiącej minimalny wkład własny, tj 15% kosztów 
kwalifikowanych projektu, 

2) utrzymania trwałości Projektu przez okres 5 lat po jego zakończeniu . 

2. Środki finansowe na realizację projektu, o którym mowa w §1 pochodzić będą z: 

1) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

2) środków własnych Gminy Łodygowice, zabezpieczonych w budżecie Gminy 

3. Środki finansowe niezbędne na utrzymanie trwałości projektu zostaną zabezpieczone ze środków własnych 
budżetu Gminy w uchwałach budżetowych, przez okres kolejnych pięciu lat po zakończeniu projektu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łodygowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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