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Regulamin używania sprzętu komputerowego w projekcie pn:„Zapewnienie dostępu do

Internetu mieszkańcom Gminy Starachowice  z grupy docelowej”

zakupionego na rzecz jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

1.Niniejszy Regulamin określa zasady używania sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu

zakupionego  w  projekcie  pn:  „Zapewnienie  dostępu  do  Internetu  mieszkańcom  Gminy

Starachowice  z grupy docelowej” zwanego dalej „Projektem)” współfinansowanego przez Unię

Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Innowacyjna  Gospodarka  2007-2013,  działanie  8.3”Przeciwdziałanie  wykluczeniu  cyfrowemu –

eInclusion”.

2.Projekt realizowany jest przez Gminę Starachowice.

3.Projekt  jest  współfinansowany  przez  Unię  Europejską  ze  środków  Europejskiego  Funduszu

Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Innowacyjna  Gospodarka,  Oś

priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie

8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion; 

4.Udział w projekcie jest bezpłatny, a koszty pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego oraz dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych a w

okresie jego trwałości ze środków Gminy Starachowice.

5. Okres trwałości projektu wynosi  5 lat po jego zakończeniu tj. do dnia 31 grudnia 2018 roku.

6.Grupy docelowe projektu:

a)Grupa  -  osoby  niepełnosprawne  ze  znacznym  lub  umiarkowanym  stopniem  

niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,

b)Grupa  -  dzieci  i  młodzież  ucząca  się  uprawniona  do  uzyskania  stypendiów  

socjalnych pochodząca z rodzin, w których kryterium dochodowe upoważnia ich do 

otrzymania wsparcia  w  ramach  systemu  pomocy  społecznej  lub  świadczeń  

rodzinnych,
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7.Sprzęt  jest  udostępniany  korzystającym  bezpłatnie  a  otrzymująca  sprzęt  w  ramach  umowy

użyczenia  jednostka  organizacyjna  nie  może  czerpać  żadnych  korzyści  majątkowych  z  jego

używania.

8. Ze sprzętu mogą korzystać mieszkańcy Gminy Starachowice.

9.Sprzęt  powinien  być  używany zgodnie  z  regulaminem obowiązującym i  przyjętym,  w danej

jednostce organizacyjnej Urzędu Miejskiego w tym m.in. w zakresie zasad BHP oraz godzin pracy

danej jednostki. 

10.W przypadku gdy liczba chętnych do korzystania ze sprzętu komputerowego jest większa niż

liczba wolnych stanowisk , pierwszeństwo w korzystaniu mają osoby z grup docelowych projektu.

11. Korzystający z drukarek są zobowiązani każdorazowo przed rozpoczęciem używania sprzętu

wpisać się na odpowiednią listę a maksymalny limit wydruków na osobę wynosi 10str. miesięcznie.

12.Gmina Starachowice zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia z eksploatacji drukarek w

przypadku przekroczenia budżetu zaplanowanego na materiały eksploatacyjne. 

13.Sprzęt nie może być wykorzystywany do prac administracyjnych .

14.Na sprzęcie nie może być instalowane nielegalne oprogramowanie

15.Ze sprzętu nie mogą być usuwane żadne oznaczenia, a w szczególności nalepki z logo Unii

Europejskiej, Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, nalepki z numerami ST, nalepki z

numerami serwisowymi, oznaczenia antykradzieżowe itp.

16.Sprzęt powinien być sprawny a wszystkie usterki powinny być zgłaszane do Referatu Obsługi

Informatycznej Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

17.Sprzęt  nie  może  być  wynoszony  poza  miejsce  jego  instalacji,  bez  pisemnej  zgody  Gminy

Starachowice, z wyłączeniem sytuacji w których przemieszczenie sprzętu jest konieczne w celu

zapewnienia jego ochrony.

17.Korzystający powinni być zapoznani z niniejszym regulaminem.
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Lista osób korzystających z drukarek oraz komputerów z dostępem do Internetu w projekcie

pn: :„Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Starachowice  z grupy docelowej”

lp Imię i nazwisko adres data podpis
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