UCHWAŁA Nr XIII / 76/ 2011
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 sierpnia 2011 roku

w sprawie świadczenia usługi telekomunikacyjnej
Na podstawie art. 12. pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz.1592 oraz z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688,
Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr
167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142,
Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) i art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. c i ust.5
ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 106 poz. 675), Rada Powiatu
Sztumskiego
uchwala, co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na wykonywanie przez Powiat Sztumski działalności
telekomunikacyjnej w zakresie wynikającym z art. 3 ust. 1 lit. c, ustawy z dnia
7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 3 ust. l pkt 3 lit. c ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 106, poz. 675)
jednostka samorządu terytorialnego może w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb
wspólnoty samorządowej świadczyć, z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury
telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych, usługi na rzecz użytkowników
końcowych.
Zgodnie z treścią art. 3 ust. 4 wyżej powołanej ustawy, realizacja
przedmiotowego zadania należy do zadań własnych Powiatu.
Świadczenie usług telekomunikacyjnych przez Powiat Sztumski na rzecz jej
mieszkańców, może być realizowane po uzyskaniu zgody Rady Powiatu
Sztumskiego na wykonanie powyższego przedsięwzięcia, poprzez podjęcie w tej
sprawie stosownej uchwały.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne
i celowe.

