
-projekt- 

Uchwała Nr XXX/ /2020 

Rady Miejskiej w Gołdapi 

z dnia 24 listopada 2020 roku 

w sprawie przystąpienia Gminy Gołdap do wykonania 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 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 i 5, art. 7 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 maja 2010 r.  

o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. Z 2019 r. poz. 2410 ze zm.)  

Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na działalność Gminy Gołdap w zakresie telekomunikacji w celu zaspokojenia 

zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej obejmującą świadczenia 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. 

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 Burmistrzowi Gołdapi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi 

Wojciech Hołdyński 

 

 

 

 

Sporządził: Piotr Mietliński 

Sprawdziła: Róża Popławska 

Sprawdziła: Anna Rawinis 

Sprawdziła pod względem formalnoprawnym: Barbara Woźniak 



Uzasadnienie do projektu uchwały  

w sprawie przystąpienia Gminy Gołdap do wykonania działalności w zakresie usług 

telekomunikacyjnych 

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 zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej – 

umożliwia jednostkom samorządu terytorialnego, w tym gminom prowadzenie działalności  

w zakresie telekomunikacji. 

Gmina Gołdap przystąpiła do ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa konkursu „POPC 

1.1. Publiczny internet dla każdego”. 

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 Publiczny internet dla każdego”. 

Kwota dla każdego przewidywanego dofinansowania wynosi 64 368,00 zł. (Planowany całkowity 

koszt inwestycji wynosi około 100 000,00 zł, w budżecie Gminy Gołdap na rok 2021 zaplonowano 

kwotę 30 000,00 zł na ten cel). W ramach projektu zostaną uruchomione 3 punkty dostępowe 

wewnętrzne i 8 punktów dostępowych zewnętrznych. Planowane lokalizacje: 1) punkty wewnętrzne 

w Urzędzie Miejskim w Gołdapi 2) punkty zewnętrzne zlokalizowane w parku miejskim oraz przy 

Orliku. We wskazanych lokalizacjach zostaną zainstalowane punkty dostępowe wyposażone 

w niezbędny sprzęt. 

Wniosek złożony przez Gminę Gołdap w ramach konkursu spełnił wszystkie kryteria wyboru 

projektów (formalne i merytoryczne). W celu podpisania umowy o dofinansowanie niezbędne jest 

wpisanie do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących 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. 

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały. 


