
UCHWALA NR XXX 1V/223/20 13 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


z dnia 19 września 20 I 3 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście 
Maków Mazowiecki" przez Miasto Maków Mazowiecki w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku O samorządz ie gm innym (Dz. U. z 20 I 3 r. , 
poz. 594 z póź. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. J. Rada Miejska w Makowie Mazowieckim wyraża zgodę na realizacj ę proj ektu "Przec iwdzialanie 
wykluczeniu cyfrowemu w mieśc i e Maków Mazowiecki" przez Miasto Maków Mazowieck i w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8 "Społeczeńs t wo informacyj ne - zwiększenie 

innowacyj ności gospodark i", Działanie 8.3 " Przeciwdz i ałanie wykluczeniu cyfrowemu - el nclusion'm. 

2. Wartość projektu brutto w latach 20 I 3-20 15 wynos i 946.730,40 zł. Dofinansowanie ze środków publicznych 
w ramach dzialania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyj na Gospodarka wynosi 100% wydatków 
kwalifikowanych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza s ię Bumlistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

wałde~lski 
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Uzasadnienie 

do UCHWAŁY Nr XXXIV/223/ 2013 

Rady Miejskiej w Makowic Mazowieckim 

z dnia 19 września 2013 ... 

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Przeciwdziahlnie wykluczeniu cyfrowemu 
w mieście Maków Mazowiecki" przez Miasto Maków Mazowiecki w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka. 

Cel Projektu: 

Glównym celem projektu jest zapewni enie dostępu do Internetu d la 90 gospodarstw domowych z terenu 
miasta Maków Mazowiecki zagrożonych wykluczeniem cyfrowy m z powodu trudnej sytuacji materi alnej lub 
niepelnosprawności oraz wyposażenie w sprzęt te leinform atyczny czterech jednostek podległych Miastu. 

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez real i zację celów szczególowych : 

Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Makowa Mazowieckiego poprzez udostępnienie 

bezplatnego Internetu 90 gospodarstwom domowym. 

Wyposażeni e 90 gospodarstw domowych oraz czterech jednostek obję tych projektem w sprzę t niezbędny do 
korzystani a z Internetu . 

Rozwój kluczowych kompetencji grupy doce lowej, poprzez zwiększen ie umiejętnosc i w zak resie obslugi 
komputera oraz korzystania z nowych tec hno logii informacyj no-komunikacyjnych 

Grupę docelową projektu stanowią: 

- gospodarstwa domowe spe ln i ające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach 
systemu pomocy społecznej oraz gospodarstwa spelniające kryterium upoważniające do otrzymania wsparcia 
w ram ach systemu św iadczeń rodzinnych, 

- osoby niepelnosprawne ze znacznym lub umi arkowanym stopniem ni epe l nosprawności lub orzeczeniem 
równoważnym , 

- dzieci i mlodzież ucząca s ię z rodzin w trudnej sytuacji materia lnej spolecznej uprawni ającej do uzyskania 
stypendiów socjalnych, 

- rodziny zast ępcze, 

- rodzjnne domy dziecka, samotni rodzice, 

- osoby z grupy 50+, których przec i ę tny ITIl es l ęczny dochód na osobę w rodzini e ni e przekracza kwoty 
naj ni ższych gwarantowanych św iadczeń emerytalno - rentowych, 

- dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rod zin w których przec i ętny mi esięczny 

dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie by ł ni ższy, niż 

ostatni aktualny roczny wskaźnik: " Przec i ętny mies ięczny dochód rozporządzalny na I osobę publikowany 
przez Prezesa GUS. 

Opis dzialań: 

Dział ania będą po legać na wyposażen i u w sprzęt kom puterowy i udostępn ien iu bezplatnego Internetu 90 
gospodarstwom domowy m oraz w jednostkach podlegającyc h Wni oskodawcy. 

Projektem będą objęte następujące lokali zacje (w naw ias ie liczba tworzonych w ramach projektu 
ogólnodostępnych stanowisk komputerowych z dost ępem do lntemetu) : 

Zespó ł Szkó ł Nr I ( 15) 

Zespó ł Szkó ł Nr 2 (1 5) 

Miejski Ośrodek Pomocy Spo łecznej - Świetli ca Socjoterapeutyczna (10) 

Miejski Dom Kultury (5) 

Każda z ww. lokali zacji zostani e wyposażona w zestawy komputerowe z systemem operacyjnym 
i oprogramowaniem oraz dostępem do Internetu (łącznie 45 sztuk). Aby umożliwi ć podlączenie zestawów do 
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Internetu i udos tępn i en ie ich mieszkańcom miasta konieczna jest rozbudowa okablowania w ww. jednostkach 
i doposażenie ich w niezbęd ną i nfrastrukturę. Wybrane sale w ww. jednostkach podlegtych - wyposażone 

w ramach projektu w komputery zostaną wykorzystane także do przeprowadzeni a szkoleli benefi cjentów 
ostatecznych projektów. 

Reali zacja ww. dzialali przyczyni się do zmniejszenia problemu wyk luczeni a cyfrowego na obszarze 
Makowa Mazowieckiego. 

Mając powyższe na uwadze wnoszę o podj ęci e uchwały w przedm iotowej sprawie. 

B 

mgrJ 
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