
UCHWAŁA NR 163/XVII/VI/2012 

RADY GMINY LINIA 

z dnia 31 sierpnia 2012 roku 
 

 
w sprawie przystąpienia Gminy Linia do projektu pn.  

„ E-projekt szansą rozwoju cyfrowego mieszkańców Gminy Linia”  
oraz zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel. 

 
 

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

gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) RADA 

GMINY LINIA uchwala, co nast ępuje: 

 

§ 1 

Rada Gminy Linia postanawia przyjąć zobowiązanie do podjęcia czynności na zabezpieczenie 

środków finansowych na pokrycie wkładu własnego oraz środków na okres trwałości  

projektu: „ E-projekt szansą rozwoju cyfrowego mieszkańców Gminy Linia” , w związku                      

z ubieganiem się przez Gminę Linia o dofinansowanie  tego zadania z Unii Europejskiej                  

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 

 

§ 2 

Środki finansowe zostaną zabezpieczone w uchwałach budżetowych Gminy Linia na lata 

2013-2015 w wysokości 132 000,00 zł. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Linia. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 
 
 



UZASADNIENIE  
 
W związku z ogłoszeniem przez  Instytucję Wdrażającą Program Operacyjny Innowacyjna 

Gospodarka na  lata 2007 – 2013 naboru wniosków o dofinansowanie projektów,  w ramach priorytetu 

VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki działanie                              

8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Gmina Linia zamierza złożyć wniosek                 

pn. „E-projekt szansą rozwoju cyfrowego mieszkańców Gminy Linia”. Termin składania 

wniosków upływa z dniem 21.09.2012 r. 

Wymogiem formalnym złożenia wniosku jest m.in. przedstawienie załącznika informującego                

o zabezpieczeniu środków finansowych na pokrycie wkładu własnego, który stanowi 15 % kosztów 

całkowitych projektu. Zadanie będzie realizowane w roku 2013 - 2015. W przypadku 

zakwalifikowania projektu i objęcia go współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, konieczne 

jest zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wkładu własnego w wysokości  132 000,00 zł.   

Niniejsza uchwała intencyjna stanowi potwierdzenie zagwarantowania środków finansowych                           

w przypadku wyboru do realizacji projektu „E-projekt szansą rozwoju cyfrowego mieszkańców 

Gminy Linia ”. 

 
 


