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UCHWAŁA Nr XXIV/176/12
RADY GMINY CHEŁMŻA
z dnia 28 sierpnia 2012 r.
w sprawie warunków i trybu dofinansowania kosztów utrzymania dostępu do sieci Internet
mieszkańcom Gminy Chełmża.
Na podstawie art. 15 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Wspierać rozwój i dostęp do sieci Internet mieszkańców Gminy Chełmża poprzez współfinansowanie
kosztów jego utrzymania.
2. Warunki i tryb finansowania wspierania rozwoju i dostępu do sieci Internet mieszkańcom Gminy
Chełmża oraz warunki kwalifikowania beneficjentów udzielanej pomocy określa załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmża.
Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Iwański

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
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Załącznik do Uchwały Nr XXIV/176/12
Rady Gminy Chełmża
z dnia 28 sierpnia 2012 r.
Warunki i tryb finansowania wspierania rozwoju i dostępu do sieci Internet mieszkańców Gminy
Chełmża oraz warunki kwalifikowania beneficjentów udzielanej pomocy.
1. Celem uchwały jest zapewnienie powszechnego i bezpiecznego dostępu do wiedzy, usług
elektronicznych oraz informacji oferowanych poprzez Internet dla mieszkańców Gminy Chełmża.
2. Uchwała skierowana jest do osób fizycznych zamieszkujących na terenie Gminy Chełmża, którzy nie są
uczestnikami projektu z 2011 r. realizowanego w okresie od września 2011 r. do grudnia 2012 r.
3. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski, w których jako miejsce instalacji łącza
internetowego wskazano jedną z następujących miejscowości: Bielczyny, Bocień, Bogusławki, Drzonówko,
Dziemiony, Dźwierzno, Grzegorz, Januszewo, Liznowo, Morczyny, Parowa Falęcka, Skąpe, Strużal,
Szerokopas, Świętosław, Windak, Witkowo, Zajączkowo, Zelgno i Zelgno Bezdół.
4. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest:
1) złożenie wniosku w terminie oraz na druku według wzoru określonego przez Wójta Gminy Chełmża;
2) potwierdzenie technicznych możliwości włączenia wnioskodawcy do programu przez jednostkę realizującą
projekt dalej zwaną operatorem.
5. Informacja o naborze do udziału w projekcie należy zamieścić na stronie internetowej Gminy Chełmża,
na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Gminy oraz we wsiach wymienionych w pkt 3.
6. Na korzystanie z Internetu może zostać złożony tylko jeden wniosek na lokal mieszkalny lub dom
jednorodzinny.
7. Lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny wskazany jako miejsce instalacji musi mieć nadany punkt
adresowy.
8. Gmina Chełmża ponosić będzie koszty dostępu do Internetu 100 wnioskodawców zakwalifikowanych do
wzięcia udziału w projekcie dalej zwanych beneficjentami w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia
2013 r. Jeżeli operator wykona przyłączenie do sieci Internet w terminie późniejszym, to okres dofinansowania
ulega odpowiednio skróceniu od dnia potwierdzonego przez operatora włączenia do sieci Internet do dnia
31 grudnia 2013.
9. Beneficjent będą ponosić koszt 1,23 zł brutto miesięcznie za korzystanie z łącza internetowego
o prędkości 512/256 kbps oraz jednorazowy koszt zakupu uchwytu mocującego antenę odbiorczo-nadawczą.
10. W przypadku wyboru łącza o wyższej prędkości beneficjent będzie ponosił opłatę miesięczną, która
będzie równa różnicy pomiędzy opłatą za łącze 512/256 kbps, a opłatą za wybrane łącze.
11. Gmina Chełmża będzie również ponosić koszty dostarczenia, instalacji sprzętu zapewniającego
korzystanie z Internetu oraz szkolenia z zakresu podstawowej obsługi komputera i posługiwania się nim jako
narzędziem dostępu do sieci Internet, naprawy sprzętu niewynikającej z niewłaściwego korzystania bądź winy
beneficjenta.
12. Beneficjent zobowiązany jest do:
1) nieodpłatnego przyjęcia do użytkowania sprzętu zapewniającego dostęp do Internetu przez okres trwania
projektu;
2) niezbywania otrzymanego sprzętu (beneficjent ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne
zaginięcie lub zniszczenie sprzętu z jego winy);
3) udostępniania sprzętu na żądanie operatora w celu jego serwisowania oraz przeprowadzenia kontroli;
4) uczestniczenia w szkoleniach związanych z nabyciem umiejętności obsługi komputera i korzystania
z Internetu;
5) współpracy z wszystkim podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu;
6) zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji i obsługi sprzętu, dbania i utrzymania otrzymanego sprzętu
w należytym stanie technicznym oraz ponoszenia kosztów jego eksploatacji (np. energia elektryczna);
7) natychmiastowego powiadamiania o okolicznościach mających wpływ na możliwość dalszego uczestnictwa
w projekcie (np. zmianie miejsca zamieszkania).
13. Źródłem finansowania będą środki zabezpieczone w budżecie Gminy Chełmża na realizację projektu.
14. Szczegóły dotyczące praw i obowiązków uczestnika projektu określone zostaną w odrębnej umowie.
15. Rezygnacja beneficjenta z udziału w projekcie w trakcie jego trwania jest możliwa w przypadku
wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają beneficjentowi dalszy udział w projekcie. Rezygnacja
z udziału w projekcie powinna mieć formę pisemnego oświadczenia.

