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w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnigcie nadzorcze Wojewody §lqskieg0 nr NPII.4131.1.957.2020

z dnia 25.11.2020 r.

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

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastgpuje:

§1.Wnieéé skargc; do sqdu administra 'cyjnego na rozstrzygniegcie nadzorcze Wojewody Slqskiego nr
NPII.413l.1.957.2020 z dnia 25.11 2020 r stwierdzajqce nie ' ". ., waznosc uchwaly nr XX/397/2020 Rady Miasta
Gliwice z dnia 22 paidziernika 2020 r w s rawie b. p wy oru sposobu prowadzenia i formy wykonywania zadafi
w}asnych gminy z zakresu infonn " ' ' ' ' ' 'at)/Z3.C_]1 dz|a%alnosc1 zw1qzane] z reallzacjq zadafi publicznych.

§ 2. Wykonanie uchwa%y powierzyé Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 3. Uchwa%a wchodzi w Zycie z dniem podjegcia.
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Uzasadnienie

W rozstrzygnieciu nadzorczym wskazanym w tresci projektu uchwaiy, Wojewoda Slqski stwierdzi1
niewainoéé uchwaiy nr XX/397/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 22 paidziemika 2020 r. w sprawie wyboru
sposobu prowadzenia iformy wykonywania zadafi wiasnych gminy zzakresu infonnatyzacji dzialalnosci
zwiqzanej z realizacjq zadafi publicznych, jako sprzecznej z ait. 4 ust. 1 pkt 1 w zw. Z art. 1 ustawy z dnia
20 grudnia 1996 r. 0 gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 712 ze zm.).

Zdaniem organu nadzom Z brzmienia ww. przepisow wynika, 2e rada gminy moie okreélié zadania i forrne
gospodarki komunalnej dla wykonywania zadafi wlasnych 0 charakterze uzytecznoéci publicznej, a zadanie
dotyczqce informatyzacji nie jest zadaniem w1asnym gminy, nie jest teZ wymienione w art. 7 ustawy
o samorzqdzie gminnym lecz stanowi wylqcznie metode wykonania zadafi publicznych.

W opinii Prezydenta Miasta, nie moina zgodzié sie zprzedstawionq argumentacjq. Treéé przepisu
art. 4ustawy 0 gospodarce komunalnej nie wskazuje, aby wybor sposobu prowadzenia iform gospodarki
komunalnej miai dotyczyé caiego zakresu danego zadania w1asnego gminy. Metoda wykonania zadania
wkasnego jest jednym z elementow, ktére skiadajq sie na wykonanie danego zadania w1asnego. W nauce prawa
wskazuje sie, Ze ,,Omawiana swoboda, w granicach przepiséw oraz natury zadania, obejmuje takz'e dzielenie
zadania wsensie przedmiotowym lub terytorialnym, na przyklad poprzez pozostawienie niektéryc/1 linii
komunikacyjnych w ramach publicznego transportu zbiorowego do obslugijednostki samorzqdu terytorialnego
we wlasnym zakresie i przekazanie innych jednemu albo kilku podmiotom zewngtrznym wybranym
w przetargu. ” (C. Banasifiski, K. M. Jaroszyfiski [wz] C. Banasifiski, K. M. Jaroszyfiski, Ustawa 0 gospodarce
komunalnej. Komentarz, Warszawa 2017, art. 4.). Wzwiqzku zpowyzszym, gmina jest uprawniona do
dokonania wyboru formy wykonywania okreélonych zadafi wiasnych tylko w zakresie ich informatyzacji, a nie
w zakresie wszystkich elementow, ktore skiadajq sie na wykonanie okreélonych zadafi wtasnych.
Informatyzacja nie jest samoistnym zadaniem lecz jest powiqzana zwykonywaniem poszczegolnych zadafi
wiasnych Gminy.

Zdaniem Prezydenta Miasta, pomimo Ze w obowiqzujqcych przepisach, w tym w ustawie z dnia 17 lutego
2005 r. 0 informatyzacji dzia1alnoéci podmiotow realizujqcych zadania publiczne (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 346
ze zm.) brak jest nonn, ktore stanowikyby, Ze informatyzacja stanowi zadanie wiasne jednostek samorzqdu
teiytorialnego, to zaxt. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy wynika, Ze zobowiqzane do jej stosowania sq m.in. jednostki
samorzqdu telytorialnego, co wiqze sie z koniecznoéciq wykonywania szeregu zadafi w zakresie zapewnienia
spe1nienia przez systemy teleinfonnatyczne wymogow okreélonych wustawie. Jednoczesnie katalog zadafi
wlasnych gminy okreélony w art. 7 ustawy 0 samorzqdzie gminnym ma charakter otwarty. ,,Zawarte
w art. 7ust. I SamGminU wyliczenie spraw, jakimi gmina moée sie zajmowaé, ma wylqcznie przykladowy
charakten 0 czym przesqdza zwrot ”w szczegdlnosci” [T Moll, (w:) Komentarz do ustawy 0 samorzqdzie
gminnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2010, s. 115]. Brzmienie cytowanego przepisu wskazuje, z'e majq to bye’
dziaiania zmierzajqce do przysporzenia korzyéci 0g0'l0wi mieszkaficéw stanowiqcych wsp0'ln0t¢ samorzqdowq.
Dzialania, 0 ktérych mowa, okreslane sq r0'wniez' mianem dzialari publicznych, gdyz‘ ich glciwnym celem, jak
i skutkiem jest zaspokajanie zbiorowej potrzeby wspélnoly samorzqdowej.” (S. Gajewski, A. Jakubowski (red.),
Ustawa 0 samorzqdzie gminnym [w:] S. Gajewski, A. Jakubowski (red.), Ustawy samorzqdowe. Komentarz,
Warszawa 2018). Tym samym okolicznosé, ie zadania w zakresie informatyzacji nie zosta1y zawaite
wkatalogu zadafi wiasnych gminy okreélonym wart. 7 ustawy osamorzqdzie gminnym, nie oznacza, Ze
zadanie w zakresie informatyzacji nie stanowi zadania w1asnego. Jego celem jestem zaspokojenie zbiorowej
potrzeby zapewnienia wspolnoeie samorzqdowej dostepu do systemow teleinformatycznych w ramach
wykonywania zadafi publicznych oraz zapewnienia odpowiednich standardéw tych systemow. Ze wzgledu na
fakt, 2e ustawa 0 informatyzacji dziaialnoéci podmiotow realizujqcych zadania publiczne nakiada na gminy
konkretne zadania wzakresie informatyzacji, azadania te majq na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb
Wspolnoty samorzqdowej, to stanowiq one zadania wiasne gminy. Wkonsekwencji, mozliwy jest wybér
sposobu i formy wykonywania tych zadafi na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce komunalnej.

Reasumujqc, naleiy stwierdzié, Ze stanowisko nadzoru prawnego stanowi wykiadnie zaweiajqcq przepisu
ustawy o gospodarce komtmalnej oraz nie uwzglednia katalogu otwartego zadafi w1asnych gminy okreélonego
w art. 7 ustawy 0 samorzqdzie gminnym. Tym samym zachodzq uzasadnione przes1anki do zaskarzenia
rozstrzygniecia nadzorczego jako naruszaj qcego prawo.

W zwiqzku zpowyiszym zgodnie zart. 98 ust. 3 ustawy 0 samorzqdzie gminnym, podstawq skargi na
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rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody jest uchwaia rady gminy o zaskarieniu. do sqdu administracyjnego tej
ezynnosci.

4 1"“ 08.12.2020

0 iii M
Naczelnik Wydzielu Edukacji/><4»~/W Mariusz Kucharz

Id: 672661B8-EAF6-478E-B451-6538BE38DEl8. Projekt Strona 2



. .._.__._.

PROJEKT

Nr korespondencji SOD

UCHWALA NR .................. ..
RADY MLASTA GLIWICE

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

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody §lqskieg0 nr NPH.4131.1.957.2020
z dnia 25.11.2020 r.

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

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastepuje:

§ 1. Wniesié skarge do sqdu administracyjnego na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody 8lqskiego nr
NPII.4131.1.957.2020 z dnia 25.11.2020 r.,, stwierdzajqee niewaznosé uchwaty nr XX/397/2020 Rady Miasta
Gliwice z dnia 22 paidziernika 2020 r. w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i formy wykonywania zadafi
wlasnych gminy z zakresu infomatyzacji dzialalnoéci zwia,zanej z realizacjq zadafi publicznych.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierzyé Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 3. Uchwaia wchodzi w Zycie z dniem podjecia.
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