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Odpowiadając na uzupełnienie wniosku Pana Łukasza Kasprowicza przekazany pismem

nr BR.0003.443.2012 z dnia 26 września 2012 r. ponownie przekazuję informację na temat

szkoleń informatycznych organizowanych przez jednostki organizacyjne gminy, a mające na celu

realizację postulatów dot. spopularyzowania korzystania z komputerów oraz Internetu wśród

mieszkańców gminy. Podstawowymi działaniami realizowanymi w tym obszarze są:
• Mosińska Akademia Seniora, prowadzona przez Mosiński Ośrodek Kultury przy współpracy

z GCI. Z tej formy edukacji informatycznej, oferowanej zarówno na podstawowym jak i

zaawansowanym poziomie, skorzystało dotychczas ok. 270 osób. Dodatkowo wszyscy

zainteresowani mają możliwość udziału w Kółku Informatycznym,

• Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe (ICEO) w Świątnikach oraz Wioska

Internetowa Centrum Kształcenia w Nowinkach prowadzą bierzącą akcję indywidualnych

szkoleń informatycznych dla każdego zainteresowanego taką formą samorozwoju.

W ramach dodatkowej oferty Centra dysponują również kursami multimedialnymi, które

mogą być wykorzystywane przez wszystkich chętnych.

• Kursy komputerowych w GCI organizowane są w miarę możliwośći finansowych oraz

organizacyjnych.

Z informacji tych wynika jednoznacznie, że praktycznie każdy mieszkaniec naszej gminy,

który jest zainteresowany poszerzaniem swojej wiedzy informatycznej, ma taką możliwość.

Należy jednoznacznie podkreślić, że każde działanie dodatkowe rodzi określone koszty.

Wskazanie ogólnikowo pozycji w budżecie związanych z E-gminą czy Promocją nie rozwiązuje

problemu, gdyż środki zarezerwowane na te cele dotyczą konkretnych działań i przynajmniej

w zakresie E-gminy, z ledwością wystarczają na bieżące utrzymywanie infrastruktury

informatycznej w stanie gwarantującym ciągłość działania.



Błędem jest również interpretowanie podejmowanych przez tut. Urząd działań w zakresie
przystąpienia do zadania pt.: „Budowa gminnej sieci teleinformatycznej dla osób zagrożonych
wykluczeniem cyfrowym w Gminie Mosina” jedynie jako „budowy światłowodowej sieci
teleinformatycznej”, gdyż zadanie to (Działanie 8.3), skupia się przede wszystkim na
przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu m. in. przez organizację szkoleń, które są również
kosztami kwalifikowanymi.

Szanowny Panie Radny, nasza gmina, o czym doskonale Pan wie, od wielu lat z dużymi
sukcesami, walczy z problemem jakim jest wykluczenie cyfrowe. Dowodem na to jest działalność
jaką opisuję wcześniej, realizowana przez MOK, Centra i GCI. W nawiązaniu do Pana słów
z uzupełnienia wniosku z dnia 25 września, prosimy o wskazanie działających na terenie
Wielkopolski organizacji, instytucji czy firm, które podjęłyby się zaangażować własne środki
finansowe na przeprowadzanie masowych szkoleń z zakresu dostępu do Internetu dla
mieszkańców.

Informuję również, że nasze Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi,
na bieżąco śledzi wszelkie możliwości jakie pojawiają się w zakresie finansowania różnych. działalności ze środków zewnętrznych i podejmuje aktywne działania mające na celu pozyskanie
takich środków w tych przypadkach, w których ze względów formalnych bądź merytorycznych
jest to w ogóle możliwe.

W świetle przesłanego uzupełnienia, w dalszym ciągu aktualne pozostaje stanowisko,
że działania tut. Urzędu na polu aktywizacji informatycznej społeczeństwa są bardzo
dynamiczne i w każdej chwili mogą ulec zintesyfikowaniu a praktycznie jedyną przeszkodą w ich
rozszerzeniu i realizacji zawartych w interpelacji Pana Radnego postulatów jest brak wskazania
źródeł finansowania, szczególnie, że nawet projekty realizowane ze środków unijnych wymagają
w pewnej części finansowania ze źródeł własnych.
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