
UCHWAŁA NR XVII/       / 2020 

RADY GMINY AUGUSTÓW 

z dnia …………….2020 roku 

  

w sprawie przystąpienia Gminy Augustów do wykonywania działalności                                       

w zakresie usług telekomunikacyjnych 

 

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713), art. 3 ust. 1 i 5, art. 7 ust.1 i 1 a ustawy z dnia 7 maja 

2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

2410, z 2020 poz. 875) - Rada Gminy Augustów uchwala, co następuje: 

  

§ 1.   Wyraża się zgodę na działalność gminy Augustów w zakresie telekomunikacji w celu 

zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej obejmującą świadczenie usług 

dostępu do Internetu przez publicznie dostępne punkty dostępu bez pobierania opłat na rzecz 

użytkowników końcowych z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury i sieci 

telekomunikacyjnej.  

§ 2. 1. Uchwała wraz z informacją o podjęciu przez Gminę działalności, o której mowa w § 1 

podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu Gminy 

Augustów. 

       2. Uchwała wraz z informacją o podjęciu przez gminę działalności, o której mowa w § 1 

zostaje przekazana Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

           

                   Ewa Frąckiewicz    

 

 

  

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

  

            Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r.poz. 2410 ze zm.) - w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty 

samorządowej - umożliwia jednostkom samorządu terytorialnego, w tym gminom 

prowadzenie działalności w zakresie telekomunikacji. 

             Gmina Augustów przystąpiła do ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska 

Cyfrowa konkursu  " Powszechny dostęp do szybkiego internetu”.  Przedmiotem konkursu 

jest wyłonienie projektów, które przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego 1 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 „Wyeliminowanie  

terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich 

przepustowościach”.  Kwota dla każdego przewidywanego dofinansowania wynosi 64 368 zł. 

Nie jest wymagany wkład własny gminy. 

            Do konkursu mogły przystąpić gminy wpisane do rejestru jednostek samorządu 

terytorialnego wykonujące działalność w zakresie telekomunikacji prowadzonego przez 

Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

Gmina wykonuje działalność w zakresie usług telekomunikacyjnych na podstawie uchwały 

organu stanowiącego. 

            Działalność gminy polegać będzie na usłudze dostępu do internetu przez publicznie 

dostępne punkty dostępu do internetu bez pobierania opłat. 

            Zasadne jest podjęcie uchwały. 

 


