
 
 
 
 

 
UCHWAŁA NR 53/VII/11 

 
RADY POWIATU W OTWOCKU 

z dnia 25 maja 2011 r. 
 

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na współfinansowanie projektu                             
pn. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego – 

wyrównujemy szanse” 
 
 

Na podstawie art. 12 pkt 8e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje: 
 

§ 1. Postanawia się zabezpieczyć środki finansowe w budŜecie Powiatu Otwockiego 
na rok 2011 w wysokości 232.625,80 zł (słownie złotych: dwieście trzydzieści dwa tysiące 
sześćset dwadzieścia pięć złotych i osiemdziesiąt groszy), z przeznaczeniem na wkład własny 
w zakresie realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie 
Powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse”, w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013; 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – 
zwiększenie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu – eInclusion. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie         
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Otwocku. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.    
 

Przewodniczący Rady 
Tomasz Atłowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

 
Powiat Otwocki w partnerstwie z gminami Wiązowna i Sobienie-Jeziory zamierzają 

ubiegać się o środki finansowe na zadanie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na 
terenie Powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse”, w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013; Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – 
zwiększenie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu – eInclusion. 

Projekt zakłada wyposaŜenie w komputery gospodarstwa domowe i jednostki podległe 
Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie oraz Oświacie Powiatowej.  

Planowana ilość komputerów 470 szt., w tym Powiat Otwocki 220 szt., Wiązowna 100  
szt. i Sobienie – Jeziory 150 szt. Całkowity koszt jednego stanowiska komputerowego 
wynosi 7.049,26 zł, dofinansowanie 85% - 5.991,87, wkład własny 15% - 1.057,39 zł.  
Powiat Otwocki planuje wyposaŜyć w sprzęt komputerowy: 
-  Rodziny Zastępcze – 68 szt., 
- Oświata Powiatowa: 52 szt., w tym: szkolnictwo specjalne – 32 szt. (kaŜda jednostka           
po 8 szt.): Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących                       
i Słabosłyszących w Otwocku, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Marii 
Konopnickiej w Otwocku., MłodzieŜowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie, 
MłodzieŜowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5 w Józefowie, szkoły ponadgimnzjalne – 20 szt. 
(kaŜda jednostka po 5 szt.): Zespół Szkół Ogólnokształcących w Otwocku, Zespół Szkół 
Ekonomiczno-Gastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku, Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku, 
Zespół Szkół Nr 2 im. M. Skłodowskiej-Curie w Otwocku. 
Natomiast 100 szt. komputerów przeznaczonych będzie dla gospodarstw domowych.  

Całkowita wartość projektu wynosi 3.313.152,00 zł, w tym dofinansowanie 85% - 
2.816.179,20 zł, wkład własny 15% - 496.972,80 zł.  
Dlatego teŜ kaŜdy z partnerów zabezpieczyć musi w swoich budŜetach wkład własny 
stanowiący min.15% kosztów kwalifikowanych (jednym z wymaganych załączników           
do wniosku jest dokument o zapewnieniu środków zabezpieczających wymagane 
współfinansowanie projektu w wysokości min. 15% kosztów kwalifikowanych).  
W swoich uchwałach: Rada Powiatu w Otwocku zabezpieczyć musi kwotę 232.625,80 zł, 
Rada Gminy w Wiązownie – 105.739, 00 zł, Rada Gminy w Sobieniach-Jeziorach    
158.608,50 zł. 

Termin składania wniosku upływa 27 maja 2011 roku. Przewidywany termin 
zakończenia procedury oceny wniosków o dofinansowanie to 80 dni roboczych, od dnia 
zamknięcia rundy aplikacyjnej. Czas oceny poszczególnych wniosków moŜe ulec wydłuŜeniu 
w przypadku konieczności dokonywania poprawy/uzupełnienia złoŜonych dokumentów. 
Realnie patrząc wdraŜanie projektu moŜe wynieść ok. 12-18 miesięcy, w związku z czym 
finansowanie moŜe nastąpić dopiero w 2012 roku, lecz z wymogów formalnych naleŜy 
załączyć uchwałę o zabezpieczeniu środków juŜ w momencie składania wniosku. 

Mając na względzie powyŜsze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  
                                    
 

                                                                 Przewodniczący Rady 
Tomasz Atłowski 

 
 


