ZARZĄDZENIE NR 63/2013
BURMISTRZA CZERWIEŃSKA
z dnia 12 sierpnia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania i korzystania z sieci internetowej w Gminie
Czerwieńsk w ramach realizacji projektu o numerze POIG.08.03.00-08-097/10
pn.: ”Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. t.j. z maja 2013 roku, poz. 594), w związku z uchwałą Nr XXXV/324/10 Rady Miejskiej
w Czerwieńsku z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych
w latach 2011-2014 i na wkład własny na realizację projektu pn.: „Internet dla mieszkańców Gminy
Czerwieńsk-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”, zgłaszanego przez Gminę Czerwieńsk do
współfinansowania w
ramach Programu
Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka,
uchwałą Nr XVII/184/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 31 października 2012 r.
w sprawie prowadzenia przez Gminę Czerwieńsk działalności w zakresie telekomunikacji oraz
w związku z art. 59 i art. 60 ustawy z dnia 16 lipca 2004 Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004
Nr 171, poz. 1800 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§1. Wprowadza się Regulamin funkcjonowania i korzystania z sieci internetowej w Gminie
Czerwieńsk w ramach realizacji projektu pn.: „Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńskprzeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2. Regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta
w Czerwieńsku – www.czerwiensk.pl.
§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się stanowisku ds. pozyskiwania środków unijnych
i zarządzania projektami w tut. Urzędzie.
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Czerwieńska
/-/ Piotr Iwanus
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Załącznik
do Zarządzenia Nr 63/2013
Burmistrza Czerwieńska
z dnia 12 sierpnia 2013r.

Regulamin
funkcjonowania i korzystania z sieci internetowej w Gminie Czerwieńsk
w ramach realizacji projektu o numerze POIG.08.03.00-08-097/10 pn.: ”Internet
dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”
§1
Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z radiowej sieci internetowej na
terenie Gminy Czerwieńsk, zwaną dalej Siecią, w ramach realizacji projektu o numerze
POIG.08.03.00-08-097/10 pn.: ”Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk-przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu”, którego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
społeczności Gminy Czerwieńsk, poprzez zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu,
niezbędnego sprzętu i oprogramowania, a także pomocy technicznej przy używaniu sprzętu
w gospodarstwach domowych oraz w jednostkach podległych Gminie.
§2
Sieć jest zespołem środków technicznych i organizacyjnych służących do świadczenia usług
teleinformatycznych na bazie infrastruktury wybudowanej w ramach realizacji projektu
pn.: „Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8. „Społeczeństwo
informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki”, Działanie 8.3.” Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion”.
§3
Zadaniem Sieci jest zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy CzerwieńskBeneficjentom projektu na obszarze Gminy Czerwieńsk. Dostęp do sieci umożliwia użytkownikom
Sieci wysyłanie i odbieranie danych z prędkością transmisji nie mniejszą niż 2Mb do i od
użytkownika, bez ograniczenia limitu transferu, przez 7 dni w tygodniu.
§4
Właścicielem Sieci internetowej jest Gmina Czerwieńsk.
§5
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Użytkownikami Sieci są Beneficjenci Ostateczni biorący udział w przedmiotowym projekcie - 153
gospodarstwa domowe (wybrane w oparciu o Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie „Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk – przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu”) oraz 9 jednostek podległych Gminie: Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku,
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Czerwieńsku, Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Czerwieńsku, Publiczne Przedszkole w Czerwieńsku, Hala Sportowa Lubuszanka
w Czerwieńsku, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku, Publiczna
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wróblewskiego w Nietkowie, Publiczna Szkoła Podstawowa
z Oddziałem Integracyjnym im. Jana Brzechwy w Nietkowicach, Publiczna Szkoła Podstawowa im.
Kornela Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim.
§6
Administratorem Sieci internetowej jest Gmina Czerwieńsk. Czynności Administratora Sieci
realizowane będą w imieniu Gminy przez Operatora Sieci – podmiot wybrany w drodze
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
§7
Operator Sieci odpowiedzialny jest za dostarczenie usług internetowych oraz za zarządzanie,
serwisowanie i administrowanie wybudowaną radiową infrastrukturą dostępową.
§8
Dostęp do Sieci nie ma charakteru komercyjnego.
§9
Korzystanie z Sieci przez Użytkowników jest bezpłatne.
§ 10
Sieć stwarza możliwość korzystania z hot-spotów w punktach dostępowych
w promieniu do 100m zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwieńsk w następujących
miejscowościach:
1.Sudoł - wieża strunobetonowa - działka nr 52/1
2.Sycowice - wieża strunobetonowa - działka nr 32/2
3.Będów - wieża strunobetonowa - działka nr 128
4.Nietkowice - wieża strunobetonowa - działka nr 260
5.Wysokie – Świetlica Wiejska – działka nr 48/1
6.Czerwieńsk – Ratusz, ul. Rynek 25 – działka nr 339
7.Czerwieńsk – Gimnazjum im. Jana Pawła II, ul. Zielonogórska 43 b – działka nr 735/1
8.Czerwieńsk – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka, ul. Graniczna 5 A, działka
nr 537
9.Leśniów Wielki - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego, Leśniów Wielki
54, działka nr 105/4
10.Nietków - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zofii i Stanisława Wróblewskich, ul. Jana
Kasprowicza 76, działka nr 166
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11.Dobrzęcin – Blok mieszkalny nr 8 – działka nr 834/11
12.Laski – Wiejski Dom Kultury – działka nr 309
13.Nietków – budynek Ochotniczej Straży Pożarnej – działka nr 299
14.Płoty – Niepubliczna Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 1, działka nr 146
§ 11
Parametry usługi dostępu do internetu poprzez punkty dostępowe hot-spot są ograniczone na
podstawie stanowiska Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w następujący sposób:
1.Wysyłanie i odbieranie danych odbywa się z maksymalną prędkością połączenia nie większą niż
512 kb/s.
2.Czas jednorazowej sesji w ramach dostępu jest nie większy niż 60 min, przy czym ograniczenie
dotyczy urządzenia końcowego używanego przez użytkownika.
3.Miesięczny limit transferu danych jest nie większy niż 750 MB na urządzenie wykorzystane przez
użytkownika.
Parametry usługi określone powyżej mogą ulec zmianie wskutek zmiany stanowiska Prezesa UKE.
§ 12
Ruch w Sieci jest na bieżąco monitorowany i archiwizowany poprzez gromadzenie informacji
o realizowanych przez użytkowników połączeniach w Sieci. Dane o połączeniach gromadzone są i
przechowywane przez Administratora Sieci.
§ 13
Użytkownik Sieci zobowiązany jest do:
-niewykorzystywania sieci oraz hot-spotów do działań niezgodnych z prawem,
-nieprzesyłania i nieudostępniania treści mogących naruszać czyjekolwiek dobra osobiste,
-nieprzesyłania i nieudostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony
własności intelektualnej nie należących do użytkownika,
-nieściągania z internetu plików, które są chronione prawami autorskimi, w tym w szczególności
plików muzycznych i filmowych,
-nierozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić
komputery innych użytkowników Sieci,
-nieudostępniania prawa korzystania z dostępu do internetu osobom postronnym.
§ 14
Użytkownik może zostać czasowo lub na stałe odłączony od dostępu do Sieci za działania
niezgodne z prawem zagrażające bezpieczeństwu Sieci.
§ 15
W szczególności zabrania są:
-próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie do Sieci np. zmiana adresu IP,
stosowanie tuneli,
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-udostępniania oraz pobieranie z sieci materiałów chronionych prawami autorskimi
(oprogramowanie, filmy, muzyka itp.) i pornograficznych,
-korzystanie z aplikacji P2P,
-dalszego udostępnianie sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów itp.,
-uruchamiania serwerów usług na urządzeniach podłączonych do punktów hot-spot,
-wszelkich innych działań użytkownika, które mogą zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne
dla funkcjonowania Sieci.
§ 16
Decyzję o podłączeniu do Sieci oraz o odłączeniu użytkownika podejmuje Administrator Sieci
Komputerowej Gminy Czerwieńsk po analizie jego działania w Sieci. Decyzja ta musi być
zaakceptowana przez Burmistrza Czerwieńska. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.
§ 17
Użytkownik może się odłączyć od Sieci na własną prośbę. Odłączenie może nastąpić wskutek
pisemnego wniosku użytkownika i po rozwiązaniu umowy użyczenia sprzętu komputerowego i
uczestnictwa w projekcie.
§ 18
W sytuacjach kryzysowych ustala się następujące procedury działania obejmujące przede
wszystkim ograniczenie dostępu do Sieci dla określonych systemów, sieci lub użytkowników.
Ograniczenie dostępu może przyjąć jedną z wymienionych poniżej form:
a.Ograniczenie funkcjonalności dostępu poprzez założenie filtrów na urządzeniu dostępowym
(systemie firewall),
b.Czasowe wyłączenie dostępu do Sieci do momentu wyjaśnienia sytuacji kryzysowej i podjęcia
środków zaradczych,
c.Trwałe wyłączenie dostępu do sieci aż do momentu reorganizacji Sieci i podjęcia działań
mających na celu uniknięcie sytuacji kryzysowej w przyszłości.
Jako incydent bezpieczeństwa definiowane jest każde wydarzenie, które bezpośrednio lub
pośrednio stanowić może zagrożenie dla bezpieczeństwa systemów informacyjnych. W praktyce
przewidywane są następujące podstawowe warianty:
a.Sieć jest bezpośrednim źródłem ataku skierowanego przeciwko określonemu systemowi
zewnętrznemu (który nie należy do użytkowników),
b.Sieć jest wykorzystywana do ataku przeciwko systemowi zewnętrznemu, przy czym właściwe
źródło ataku jest zlokalizowane poza daną Siecią,
c.Sieć jest właściwym celem ataku
Procedury kryzysowe są uruchamiane niezwłocznie przez Administratora Sieci, po stwierdzeniu
naruszenia bezpieczeństwa.
§ 19
Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Zmiana podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza
Czerwieńska. O zmianie użytkownicy Sieci zostaną powiadomieni pisemnie.
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