Uzasadnienie
Zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych Gmina Nowa Wieś Wielka, chcąc świadczyć usługę dostępu do
Internetu w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej oraz dla
własnych jednostek organizacyjnych, powinna mieć do tego podstawę w postaci stosownej
uchwały Rady Gminy. Działalność, o której mowa w § 1 uchwały wykonywana jest: 1) przy
zachowaniu kompatybilności i połączalności z innymi sieciami telekomunikacyjnymi
tworzonymi przez podmioty publiczne lub finansowanymi ze środków publicznych w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przy
zagwarantowaniu przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, na zasadach równego traktowania,
współkorzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych
oraz dostępu do nich, 2) w sposób przejrzysty i niezakłócający rozwoju równoprawnej i
skutecznej konkurencji na rynkach telekomunikacyjnych. Podejmowane przez samorząd
gminny działania zakładają wsparcie i intensywny rozwój społeczeństwa informacyjnego i
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, m.in. poprzez budowę infrastruktury
teleinformatycznej sieci szerokopasmowej na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka. W ramach
działania realizuje się projekt „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy
Nowa Wieś Wielka”. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i budowę infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostarczanie bezpłatnego dostępu do sieci Internet, więc powyższa
działalność jest działalnością w zakresie telekomunikacji, o jakiej mowa w art. 3 ust. 1 ustawy
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Stosownie do art. 3 ust. 5 ustawy,
jednostka samorządu terytorialnego wykonuje działalność telekomunikacyjną, określoną w
ustawie, na podstawie decyzji organu stanowiącego. Zatem podjęcie któregokolwiek z
rodzajów działalności, określonych w art. 3 ust. 1 ustawy, wymaga uprzedniego podjęcia
stosownej uchwały. Niniejsza uchwała określa ogólne warunki podejmowania przez Gminę
działalności w zakresie telekomunikacji i stanie się podstawą tejże działalności zarówno w
ramach realizowanych przedsięwzięć, jak i innych projektów obejmujących działalność
w zakresie telekomunikacji, realizowanych w przyszłości. Mając powyższe na uwadze,
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Nr POIG.08.03.00-04-187/11-01 o dofinansowanie projektu „Internet szansą
wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka w ramach działania 8.3.
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

