
Uchwała Nr XXVII/198/12
Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 25 października  2012r.

w sprawie przystąpienia Gminy Byczyna do konkursu na dofinansowanie projektu pod nazwą 
„e-Inclusion  Gminy  Byczyna”  wnioskowanego  w  ramach  Programu  Operacyjnego 
Innowacyjna  Gospodarka  –  Działanie  8.3  -  Przeciwdziałanie  wykluczeniu  cyfrowemu 
eInclusion;  Priorytet  8  -  Społeczeństwo  informacyjne  –  zwiększenie  innowacyjności 
gospodarki.

Na podstawie art.  18 ust.  1 i art.  58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym  (Dz.  U.  z  2001 r.  Nr  142,  poz.  1591 z  późn.  zm.)  Rada  Miejska  w Byczynie 
uchwala, co następuje :

§ 1.  Wyraża  się  zgodę na przystąpienie  Gminy Byczyna  do konkursu na dofinansowanie 
projektu  pod  nazwą  „e-Inclusion  Gminy  Byczyna”  wnioskowanego  w  ramach  Programu 
Operacyjnego  Innowacyjna  Gospodarka  –  Działanie  8.3  -  Przeciwdziałanie  wykluczeniu 
cyfrowemu  eInclusion;  Priorytet  8  -  Społeczeństwo  informacyjne  –  zwiększenie 
innowacyjności gospodarki oraz zabezpieczenie wymaganego wkładu własnego.

§ 2. Przyjmuje się, że szacunkowa wartość projektu to 3.439.780,00 zł (słownie złotych : trzy 
miliony  czterysta  trzydzieści  dziewięć  tysięcy  siedemset  osiemdziesiąt)  brutto  i  zostanie 
sfinansowana z następujących źródeł :

1) Ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Innowacyjna 
Gospodarka w kwocie : 2.923.813,00 zł (słownie złotych : dwa miliony dziewięćset 
dwadzieścia trzy tysiące osiemset trzynaście),

2) Z dochodów własnych Gminy Byczyna w kwocie : 515.967,00 zł (słownie złotych : 
pięćset  piętnaście  tysięcy  dziewięćset  sześćdziesiąt  siedem)  zabezpieczonych  
w budżecie gminy w latach 2013-2015, po pozytywnym rozstrzygnięciu konkursu.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/110/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 października 
2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy Byczyna do konkursu na dofinansowanie projektu 
pod nazwą : Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion – Działanie 8.3; Priorytet 
: 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki wnioskowanego 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                             w Byczynie

                                                                                  Grzegorz Kapica



  


