
 

 

 

UCHWAŁA NR 76/IX/2019 

RADY GMINY RADŁÓW 

z dnia 23 października 2019 r. 

 
w sprawie przystąpienia  Gminy Radłów do projektu:  

„Mobilni mieszkańcy Gminy Radłów”. 
  

 
Na podstawie art. 18 ust. 1 w  związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) Rada Gminy 
Radłów uchwala, co następuje:  

 

      §  1.  Postanawia się, że Gmina Radłów przystąpi do realizacji projektu pn. „Mobilni 
mieszkańcy Gminy Radłów” w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz e-integracji w 
makroregionie śląsko- opolskim” z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020  Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 
3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.  

§ 2. Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Radłów. 
 
§ 3. Całkowity koszt projektu wyniesie: 150 000,00 zł.  
 

    § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, który upoważniony będzie do 
zawierania wszelkich umów i porozumień, związanych z realizacją projektu. 

 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 
 Gmina Radłów wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców postanowiła 

aplikować o środki pochodzące z mikrograntu w ramach projektu „Partnerstwo na 
rzecz e-integracji w makroregionie śląsko- opolskim” z Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje 
społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji 
cyfrowych”. 

Moduły szkoleniowe obejmą następujące tematy: 
• Działam w sieciach społecznościowych 
• Kultura w sieci 
• Moje finanse i transakcje w sieci 
• Moj biznes w sieci 
• Rodzic w Internecie 
• Rolnik w sieci 
• Tworzę własną stronę internetową (blog) 
 

Czas realizacji projektu to 12 miesięcy. W projekcie nie jest wymagany wkład 
własny finansowy beneficjenta.  

W ramach projektu zostanie także zakupiony sprzęt komputerowy dla grup 
ćwiczeniowych. Po zakończeniu realizacji projektu sprzęt zostanie przekazany do 
placówek oświatowych w Gminie Radłów.  

 
 Jednym z wymogów formalnych, który musi zostać spełniony przez beneficjenta 

w celu podpisania umowy o dofinansowanie projektu jest przedłożenie uchwały 
organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie przyjęcia projektu 
do realizacji. W związku z powyższym bardzo proszę o przyjęcie przez Radę projektu 
uchwały w zaproponowanym brzmieniu.  

 
 

 

 

 

 

 

 


