
UCHWAŁA NR IX/124/19
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Rymanów do realizacji projektu 
„Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Rym@nów” realizowanego w ramach konkursu 

grantowego dla projektu ”e-MISJA – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców 
województwa lubelskiego i podkarpackiego”.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 12 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506)

Rada Miejska w Rymanowie
uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Rymanów do realizacji projektu „Rozwijamy kompetencje 
cyfrowe w Gminie Rym@nów” realizowanego w ramach konkursu grantowego dla projektu ”e-MISJA – 
rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego” realizowanego 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III „Cyfrowe 
Kompetencje Społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji 
cyfrowych”

§ 2. Projekt, o którym mowa w § 1 będzie realizowany w okresie od 01.05.2019 r. do 31.03.2020 r.

§ 3. 1. Całkowita wartość projektu wynosi 147 840,00 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy osiemset 
czterdzieści złotych).

2. Projekt nie wymaga wniesienia wkładu własnego.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Gminy Rymanów do zawarcia umowy na realizację projektu, o którym 
mowa w § 1 z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie na kwotę 147 840,00 zł 
(słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy osiemset czterdzieści złotych).

§ 5. Projekt, o którym mowa w § 1 będzie realizowany przez Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Szkół 
w Rymanowie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Gmina Rymanów przystąpiła do realizacji projektu „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie
Rym@nów” złożonego w ramach konkursu grantowego „e-MISJA – rozwój kompetencji cyfrowych
mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego” realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III „Cyfrowe Kompetencje
Społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

Wniosek na realizację projektu uzyskał pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną uzyskując 34,5 pkt
tj. 66% punktów możliwych do uzyskania i został rekomendowany do przyznania grantu.

Całkowita wartość projektu wynosi 147 840,00 zł i nie wymaga wniesienia wkładu własnego.

Projekt będzie realizowany przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Rymanowie w okresie
od 01.05.2019 r. do 31.03.2020 r.

Grantobiorca ma obowiązek po zakończeniu projektu przekazać zakupiony z grantu sprzęt szkole. Sprzęt
- 12 laptopów wraz z oprogramowaniem, wózek na laptopy na szacowaną wartość 53 300 zł (zgodnie
z wnioskiem aplikacyjnym) zostanie przekazany do Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie, w którym
będą realizowane szkolenia.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone bezpłatne szkolenia mające na celu podniesienie
kompetencji związanych z obsługą usług cyfrowych Mieszkańców Gminy Rymanów w wieku 25 - 74 lata
o następującej tematyce:

1.„Rodzic w Internecie”,

2. „Mój biznes w sieci”,

3. „Moje finanse i transakcje w sieci”,

4.„ Działam w sieciach społecznościowych”,

5.„Tworzę własną stronę internetową (blog)”,

6.„Rolnik w sieci”,

7.„Kultura w sieci”.

Sporządziła: Bożena Niemczyk

Sprawdzono pod względem formalno – prawnym przez Panią Bożenę Zajdel - Radcę Prawnego.
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