
Uchwała Nr XXXIII/185/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Żyrzyn

do uczestnictwa w charakterze partnera w projekcie pt.

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim"

realizowanym 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

zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego

Gminy Żyrzyn do ww. projektu

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz

art. 28 ust. 1 pkt 3 i art. 28a ust. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach

prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zmianami) -

Rada Gminy, działając na wniosek Wójta, po zapoznaniu się z opinią Komisji

Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego uchwala, co

następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Żyrzyn do uczestnictwa w charakterze

partnera w projekcie pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w

województwie lubelskim" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet VIII Społeczeństwo

informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

§ 2

1.Projekt, o którym mowa w § 1, będzie realizowany przez Gminę Żyrzyn w

partnerstwie z Województwem Lubelskim jako liderem projektu oraz innymi

jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru województwa.

2.Szczegółowe zasady współpracy podmiotów wymienionych w ustępie 1 zostaną

określone w Umowie Konsorcjum, zawartej przez nie przed podpisaniem

umowy o dofinansowanie projektu.

§ 3



Środki finansowe związane z uczestnictwem Gminy Żyrzyn w projekcie, o którym

mowa w § 1, niezbędne na pokrycie wkładu własnego w kwocie 28.440 zł zostaną

zabezpieczone w uchwałach budżetowych gminy na lata 2011-2013.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


