
Id: 672661B8-EAF6-478E-B451-6538BE38DE18. Projekt Strona 1 
 

PROJEKT 
 
Nr korespondencji SOD 
 
 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr  NPII.4131.1.957.2020 
z dnia 25.11.2020 r. 

Na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2020 r. 
poz. 713) na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Wnieść skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr 
NPII.4131.1.957.2020 z dnia 25.11.2020 r., stwierdzające nieważność uchwały nr XX/397/2020 Rady Miasta 
Gliwice z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i formy wykonywania zadań 
własnych gminy z zakresu informatyzacji działalności związanej z realizacją zadań publicznych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

W rozstrzygnięciu nadzorczym wskazanym w treści projektu uchwały, Wojewoda Śląski stwierdził 
nieważność uchwały nr XX/397/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wyboru 
sposobu prowadzenia i formy wykonywania zadań własnych gminy z zakresu informatyzacji działalności 
związanej z realizacją zadań publicznych, jako sprzecznej z art. 4 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 1 ustawy z dnia 
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 712 ze zm.).  

Zdaniem organu nadzoru z brzmienia ww. przepisów wynika, że rada gminy może określić zadania i formę 
gospodarki komunalnej dla wykonywania zadań własnych o charakterze użyteczności publicznej, a zadanie 
dotyczące informatyzacji nie jest zadaniem własnym gminy, nie jest też wymienione w art. 7 ustawy 
o samorządzie gminnym lecz stanowi wyłącznie metodę wykonania zadań publicznych. 

W opinii Prezydenta Miasta, nie można zgodzić się z przedstawioną argumentacją. Treść przepisu 
art. 4 ustawy o gospodarce komunalnej nie wskazuje, aby wybór sposobu prowadzenia i form gospodarki 
komunalnej miał dotyczyć całego zakresu danego zadania własnego gminy. Metoda wykonania zadania 
własnego jest jednym z elementów, które składają się na wykonanie danego zadania własnego. W nauce prawa 
wskazuje się, że „Omawiana swoboda, w granicach przepisów oraz natury zadania, obejmuje także dzielenie 
zadania w sensie przedmiotowym lub terytorialnym, na przykład poprzez pozostawienie niektórych linii 
komunikacyjnych w ramach publicznego transportu zbiorowego do obsługi jednostki samorządu terytorialnego 
we własnym zakresie i przekazanie innych jednemu albo kilku podmiotom zewnętrznym wybranym 
w przetargu.” (C. Banasiński, K. M. Jaroszyński [w:] C. Banasiński, K. M. Jaroszyński, Ustawa o gospodarce 
komunalnej. Komentarz, Warszawa 2017, art. 4.). W związku z powyższym, gmina jest uprawniona do 
dokonania wyboru formy wykonywania określonych zadań własnych tylko w zakresie ich informatyzacji, a nie 
w zakresie wszystkich elementów, które składają się na wykonanie określonych zadań własnych. 
Informatyzacja nie jest samoistnym zadaniem lecz jest powiązana z wykonywaniem poszczególnych zadań 
własnych Gminy. 

Zdaniem Prezydenta Miasta, pomimo że w obowiązujących przepisach, w tym w ustawie z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 346 
ze zm.) brak jest norm,  które stanowiłyby, że informatyzacja stanowi zadanie własne jednostek samorządu 
terytorialnego, to z art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy wynika, że zobowiązane do jej stosowania są m.in. jednostki 
samorządu terytorialnego, co wiąże się z koniecznością wykonywania szeregu zadań w zakresie zapewnienia 
spełnienia przez systemy teleinformatyczne wymogów określonych w ustawie. Jednocześnie katalog zadań 
własnych gminy określony w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym ma charakter otwarty. „Zawarte 
w art. 7 ust. 1 SamGminU wyliczenie spraw, jakimi gmina może się zajmować, ma wyłącznie przykładowy 
charakter, o czym przesądza zwrot "w szczególności" [T. Moll, (w:) Komentarz do ustawy o samorządzie 
gminnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2010, s. 115]. Brzmienie cytowanego przepisu wskazuje, że mają to być 
działania zmierzające do przysporzenia korzyści ogółowi mieszkańców stanowiących wspólnotę samorządową. 
Działania, o których mowa, określane są również mianem działań publicznych, gdyż ich głównym celem, jak 
i skutkiem jest zaspokajanie zbiorowej potrzeby wspólnoty samorządowej.” (S. Gajewski, A. Jakubowski (red.), 
Ustawa o samorządzie gminnym [w:] S. Gajewski, A. Jakubowski (red.), Ustawy samorządowe. Komentarz, 
Warszawa 2018). Tym samym okoliczność, że zadania w zakresie informatyzacji nie zostały zawarte 
w katalogu zadań własnych gminy określonym w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, nie oznacza, że 
zadanie w zakresie informatyzacji nie stanowi zadania własnego. Jego celem jestem zaspokojenie zbiorowej 
potrzeby zapewnienia wspólnocie samorządowej dostępu do systemów teleinformatycznych w ramach 
wykonywania zadań publicznych oraz zapewnienia odpowiednich standardów tych systemów. Ze względu na 
fakt że ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne nakłada na gminy 
konkretne zadania w zakresie informatyzacji, a zadania te mają na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb 
wspólnoty samorządowej, to stanowią one zadania własne gminy. W konsekwencji, możliwy jest wybór 
sposobu i formy wykonywania tych zadań na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce komunalnej.  

Reasumując, należy stwierdzić, że stanowisko nadzoru prawnego stanowi wykładnię zawężającą przepisu 
ustawy o gospodarce komunalnej oraz nie uwzględnia katalogu otwartego zadań własnych gminy określonego 
w art 7 ustawy o samorządzie gminnym. Tym samym zachodzą uzasadnione przesłanki do zaskarżenia 
rozstrzygnięcia nadzorczego jako naruszającego prawo. 
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W związku z powyższym zgodnie z art. 98 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, podstawą skargi na 
rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody jest uchwała rady gminy o zaskarżeniu do sądu administracyjnego tej 
czynności. 


