
- Projekt - 
Uchwała Nr XXXV/……/2013 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 26 września 2013 roku 

 
  
w sprawie:    przystąpienia przez Powiat Wodzisławski do projektu pod nazwą „Internet 

w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie 
Zachodnim Województwa Śląskiego” współfinansowanego ze środków  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

 
 
Na podstawie art. 9 ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.)  
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Wyraża się zgodę na przystąpienie przez Powiat Wodzisławski do projektu pod nazwą 

„Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie 
Zachodnim Województwa Śląskiego” współfinansowanego ze środków  Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, Oś. Priorytetowa - 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększanie 
innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 
eInclusion.   
 

2. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z: Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu 
Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, Powiatem Rybnickim, 
Gminą Godów, Gminą Gorzyce, Gminą Lubomia, Miastem Jastrzębie-Zdrój, Gminą 
Marklowice, Miastem Radlin, Miastem Wodzisław Śląski i Gminą Miejską Żory. 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Uzasadnienie do projektu 
Uchwały Nr XXXV/     /2013 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia  26 września 2013 roku 

 
w sprawie:   przystąpienia przez Powiat Wodzisławski do projektu pod nazwą „Internet 

w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie 
Zachodnim Województwa Śląskiego” współfinansowanego ze środków  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 
Związek Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w I półroczu 2013r. złożył 

wniosek partnerski o dofinansowanie projektu pn. "Internet w ka żdym domu. 
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa 
Śląskiego”. Partnerzy, którzy będą uczestniczyć w jego realizacji to: 

a) Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego                     
z siedzibą w Rybniku – Lider Projektu, 

b) Powiat Rybnicki – Partner I Projektu, 
c) Powiat Wodzisławski – Partner II Projektu, 
d) Gmina Godów – Partner III Projektu, 
e) Gmina Gorzyce – Partner IV Projektu, 
f) Gmina Lubomia – Partner V Projektu, 
g) Miasto Jastrzębie-Zdrój – Partner VI Projektu, 
h) Gmina Marklowice – Partner VII Projektu, 
i) Miasto Radlin – Partner VIII Projektu, 
j) Miasto Wodzisław Śląski – Partner IX Projektu, 
k) Gmina Miejska Żory – Partner X Projektu. 

 W dniu 21 sierpnia 2013r. Instytucja Zarządzająca PO IG ogłosiła listę rankingową 
wniosków skierowanych do dofinansowania w ramach działania 8.3 – Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w ramach 8 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt partnerski "Internet w ka żdym domu. 
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa 
Śląskiego” realizowany będzie na łączną kwotę 4 173 969,00 zł. Ze względu na  poziom 
dofinansowania projektów w ramach PO IG, który wynosi 100 % wartości  kosztów 
kwalifikowanych – Jednostki Samorządu Terytorialnego biorące w nim udział  nie ponoszą 
żadnych kosztów własnych związanych z jego realizacją. Projekt realizowany będzie przez 
partnerów w okresie od 01.01.2014 r. do 31.03.2015 r.  
 
Głównymi celami projektu są: 
1) przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie objętym projektem poprzez 

udostępnienie bezpłatnego Internetu 466 gospodarstwom domowym z terenu objętego 
projektem; 

2) wyposażenie gospodarstw domowych objętych projektem w sprzęt niezbędny do 
korzystania z Internetu;  



3) rozwój kluczowych kompetencji grupy docelowej, poprzez zwiększenie umiejętności  
w zakresie obsługi komputera oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno 
– komunikacyjnych.  

Ponadto projekt zakłada stworzenie 36 tzw. punktów koordynacyjnych, czyli miejsc,  
w których każdy mieszkaniec będzie mógł skorzystać z udostępnionego sprzętu 
komputerowego i Internetu. 
 
Grupę docelową projektu stanowią:  
− gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania 

wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz gospodarstwa domowe spełniające 
kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu 
świadczeń rodzinnych,  

− osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub 
z orzeczeniem równoważnym,  

− dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej 
uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych,  

− rodziny zastępcze,  
− rodzinne domy dziecka, samotni rodzice,  

− osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie 
przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych,  

− dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których 
przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego 
rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny 
miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w GD” publikowany przez Prezesa GUS.  

W ramach projektu w instytucjach powiatowych, takich jak: 
1) Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach - 5;   
2) Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach - 5;  
3) Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu 
Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim - 10;  

4) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - 3 
zostaną utworzone ogólnodostępne stanowiska komputerowe z dostępem do internetu, które 
będą udostępnione dla mieszkańców powiatu wodzisławskiego.  

Warunkiem koniecznym do podpisania umowy o dofinansowanie projektu jest 
podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na przystąpienie przez Powiat Wodzisławski do 
projektu pod nazwą „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w 
Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” współfinansowanego ze środków  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  
 Podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest zatem uzasadnione.   
 
        Naczelnik Wydziału 
           Strategii i Rozwoju Powiatu 
 
            /-/ mgr Donata Malińska 


