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Szanowny Panie,
odpowiadając na Pana zapytanie z 07.05.2020 r. w sprawie udziały gminy Pokój w programie
operacyjnym Polska Cyfrowa, na podstawie art. 24 ust.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) udzielam odpowiedzi:
Zapytanie 1 - 15 kwietnia 2020 r. gmina Pokój złożyła wniosek o przyznanie grantu w ramach
projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego do Centrum Projektów Polska Cyfrowa na kwotę 60.000,00 zł. Wniosek obejmuje
zakup i dostawę laptopów wraz z systemem operacyjnym MS Windows 10 Pro, tabletów,
oprogramowania Microsoft Office, napędów optycznych, myszy komputerowych i kamer
internetowych.
8 maja 2020 r. gmina Pokój znalazła się na liście wniosków Grantowych wybranych do
dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś
priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich
przepustowościach.
19 maja 2020 r. gmina Pokój otrzymała z Centrum Projektów Polska Cyfrowa podpisaną
umowę o powierzenie grantu, która jest gwarancją otrzymania środków o maksymalnej
możliwej do uzyskania wartości.
20 maja 2020 r. gmina Pokój w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych wybrała oferenta,
który w terminie do 27 maja 2020 r. dostarczy do Urzędu Gminy Pokój zakupiony sprzęt
i oprogramowanie. Sprzęt komputerowy zostanie niezwłocznie przekazany szkołom
podstawowym, które przekażą go w miarę potrzeb uczniom i nauczycielom.
18 maja 2020 r. gmina Pokój złożyła kolejny wniosek o przyznanie grantu w ramach projektu
Zdalna Szkoła + do Centrum Projektów Polska Cyfrowa na kwotę 45.00,00 zł. Wniosek
obejmuje zakup i dostawę tabletów graficznych oraz laptopów wraz z systemem operacyjnym
MS Windows 10 Pro, oprogramowania Microsoft Office, myszy komputerowych, słuchawek
z mikrofonem.
20 maja 2020 r. gmina Pokój znalazła się na liście wniosków Grantowych wybranych do
dofinansowania w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa
I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych
różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich
przepustowościach”. Przyznane dofinansowanie wynosi maksymalną możliwą do uzyskania
kwotę.

WÓJT GMINY POKÓJ
ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,
tel./fax (+48) 77 469 30 80; 77 469 30 85; 77 469 30 97
e-mail: ug@gminapokoj.pl , www.gminapokoj.pl

Zapytanie 2 – Gmina Pokój dokonała rozeznania potrzeb i oszacowania ilości sprzętu po
zasięgnięciu opinii dyrektorów szkół działających na terenie gminy uwzględniając ceny
rynkowe sprzętu i oprogramowania oraz maksymalne możliwe do uzyskania wartości
grantów.
Zapytanie 3 – Wnioski o przyznanie grantu w ramach programu „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna
szkoła+” uwzględniają potrzeby wszystkich (dwóch) szkół działających na terenie gminy
Pokój, tj. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałem
Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu.
Zapytanie 4 – Rozważano możliwość zakupu sprzętu komputerowego przed podpisaniem
umowy. Jednak ze względu na brak zaplanowanych wcześniej środków w budżecie gminy
Pokój przeznaczonych na ten cel oraz brak gwarancji o zakwalifikowaniu wszystkich
planowanych wydatków w pełnej kwocie, podjęto decyzję o wstrzymaniu się z zakupem do
czasu podpisania umowy o powierzenie grantu. Szkoły działające na terenie gminy, wraz
z rozpoczęciem zdalnego nauczania rozdysponowały wśród najbardziej potrzebujących
uczniów i nauczycieli dotychczas użytkowany sprzęt komputerowy. Sprzęt zakupiony
w ramach programu „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+” poprawi dodatkowo komfort
zdalnej nauki uczniów i pracę nauczycieli.
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