UCHWAŁA NR XVII/184/12
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 31 października 2012 r.
w sprawie prowadzenia przez Gminę Czerwieńsk działalności w zakresie telekomunikacji
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3a i art. 18. ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ), w związku z art. 3 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Postanawia się podjąć działalność w zakresie telekomunikacji w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb
wspólnoty samorządowej, która będzie obejmować:
1) budowę i eksploatację infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej oraz nabywanie prawa do
infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej,
2) dostarczanie sieci telekomunikacyjnej i zapewnienie dostępu do sieci telekomunikacyjnej,
3) świadczenie, z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych,
usług na rzecz:
a) przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
b) użytkowników końcowych – w zakresie i na warunkach określonych w art. 6 i 7 ustawyz dnia 7 maja 2010 r.
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr
181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.
1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675;
z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567.
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Uzasadnienie
Realizowane przez Gminę Czerwieńsk działania zakładają wsparcie i rozwój Społeczeństwa Opartego na
Wiedzy m.in. poprzez realizację projektu pod tytułem „Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”, który polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu infrastruktury
teleinformatycznej na terenie miasta i gminy Czerwieńsk.
Celem projektu jest umożliwienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych
wykluczeniem cyfrowym.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość
”Oś priorytetowa 8.”Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Działanie 8.3.
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”
Projekt ten został wpisany do Wieloletniej Prognozy FinansowejGminy Czerwieńsk na lata 2012 – 2023.
Powyższa działalność jest działalnością w zakresie telekomunikacji, o jakiej mowa w art. 3 ust. 1 ustawy
z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 106, poz.
675).
Stosownie do art. 3 ust. 5 w/w ustawy, jednostka samorządu terytorialnego wykonuje działalność
telekomunikacyjną, określoną w tejże ustawie, na podstawie uchwały organu stanowiącego. Zatem podjęcie
któregokolwiek z rodzajów działalności, określonych w art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych, wymaga uprzedniego podjęcia stosownej uchwały Rady Miejskiej.
Niniejsza uchwała określa ogólne warunki podejmowania przez Gminę działalności w zakresie
telekomunikacji i stanie się podstawą dla tej działalności zarówno w ramach realizowanych przedsięwzięć, jak
i innych projektów obejmujących działalność w zakresie telekomunikacji, realizowanych w przyszłości.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały należy uznać za uzasadnione.
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