
UCHWAŁA NR XXXV/402/2018
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 6 września 2018 r.

w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych dla projektu pn. „e-Mieszkańcy - działania szkoleniowe na 
rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w Mieście i Gminie Pleszew”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 994 ze zm.),  Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do zabezpieczenia środków finansowych 
w projekcie budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019 w kwocie 30.900,00 zł. Środki finansowe zostaną 
przeznaczone na realizację projektu pn. "e-Mieszkańcy - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji 
cyfrowych w Mieście i Gminie Pleszew”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXV/402/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 września 2018 r.

Miasto i Gmina Pleszew w odpowiedzi na ogłoszenie Fundacji Promocji Gmin Polskich z 2 lipca
br. w sprawie konkursu grantowego w ramach projektu nr POPC.03.01.00-0086/18 pn. „Podniesienie
kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego” planuje
złożyć wniosek o wsparcie finansowe projektu pn. "e-Mieszkańcy - działania szkoleniowe na rzecz
rozwoju kompetencji cyfrowych w Mieście i Gminie Pleszew”. Wsparciem zostaną objęci mieszkańcy
Miasta i Gminy Pleszew w zakresie następujących modułów tematycznych: mój biznes w sieci oraz
tworzę własną stronę internetową (blog). Planowany termin realizacji projektu określono na I kw. 2019 r.

W związku z powyższym, upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do złożenia
wniosku o dofinansowanie w/w projektu oraz zabezpieczenia środków finansowych w projekcie budżetu
na rok 2019 w kwocie 30.900,00 zł. Regulamin konkursu określa, iż Miasto i Gmina Pleszew po
zrealizowaniu projektu otrzyma refundację poniesionych środków finansowych w wysokości 100%.

Mając na uwadze powyższe, pojęcie niniejszej uchwały jest zasadne i celowe.
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