
UCHWAŁA Nr XXIV/215/20

RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia  17 grudnia 2020 r.

w sprawie przekazania petycji podmiotowi właściwemu do jej rozpatrzenia

Na podstawie art. 6 ust 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz. U. z 2018 r.

 poz 870) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje: 

§  1.Przekazuję  się  petycję  grupy  osób  fizycznych-  rodziców  dzieci  trenujących  i

uczących  się  pływać  na  pływalni  „Aquarium” w Rawie  Mazowieckiej  (reprezentowanych

przez Pana P.K.) z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie udostępnienia tej pływalni ich dzieciom

w celach treningowych - zarządowi Spółki Gminnej ZGO Aquarium w Rawie Mazowieckiej

jako podmiotowi właściwemu do jej rozpatrzenia.

§  2. Zobowiązuje  się  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Rawa  Mazowiecka  do

zawiadomienia  podmiotu  wnoszącego  petycję  o  jej  przekazaniu,  o  którym  mowa  w  §1.

poprzez doręczenie niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miasta

Rawa Mazowiecka

Grażyna Dębska



Uzasadnienie

W dniu 1 grudnia 2020 r. wpłynęła do Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka petycja  

( sygnowana tą samą datą) grupy osób fizycznych- rodziców dzieci trenujących i uczących się

pływać na basenie „Aquarium” w Rawie Mazowieckiej (reprezentowanych przez Pana P.K.)

w sprawie udostępnienia tej pływalni dzieciom w celach treningowych W petycji tej podmiot

ją  wnoszący  podniósł,  iż  stosowne  rozporządzenie  Rady  Ministrów  wprowadzająca

ograniczenia  związane  z  rozprzestrzenianiem  się  wirusa  Covid-19  nie  dotyczą  basenów,

siłowni, klubów i centrów fitness w sytuacji, gdy korzystanie z tych obiektów dotyczy osób

uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, a tak jest w przypadku ich

dzieci. Petycja ta adresowana była do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Rawa

Mazowiecka,  za  pośrednictwem  Przewodniczącej  tej  Rady-  a  tym  samym  należy

bezsprzecznie uznać iż jej adresatem jest organ stanowiący Miasta Rawa Mazowiecka.

Rada Miasta Rawa Mazowiecka, po zapoznaniu się z istotą petycji i stanowiskiem jej

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznała się za organ niewłaściwy do jej rozpatrzenia.

Kompetencje i zadania rad gmin jako ich organów stanowiących określają przepisy

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2020 r. poz 713 z późn. zm)

oraz inne ustawy, do których odsyła przepis blankietowy art. 18 ust 2 pkt 15 tej ustawy. Do

tych  kompetencji  i  zadań  nie  należą  sprawy  związane  z  otwieraniem  lub  zamykaniem

pływalni.  Nie budzącym zatem wątpliwości w tej  sprawie jest  fakt,  iż Rada Miasta Rawa

Mazowiecka nie jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej petycji.

Stosownie  do  dyspozycji  przepisu  art.  6  ust  1  ustawy z  dnia  11  lipca  2014  r.  o

petycjach  (  Dz.  U.  z  2018  r.  poz  870)  –  adresat  petycji,  który  jest  niewłaściwy  do  jej

rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej

złożenia,  do  podmiotu  właściwego  do  rozpatrzenia  petycji,  zawiadamiając  o  tym

równocześnie podmiot wnoszący petycję. W świetle art. 2 ust. 1 powołanej wyżej ustawy,

petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie

będąca osobą prawną lub grupę tych podmiotów- do organu władzy publicznej, a także do

organizacji lub instytucji  społecznej w związku z wykonywanie przez nią zadań zleconych 

z zakresu administracji  publicznej.  Przez zadanie zlecone,  o którym mowa w powyższym

przepisie należy uznać nałożone przez przepisy na organ administracji publicznej obowiązki

wykonania zadania lub celu, mieszczące się w ramach upoważnienia wynikającego z norm

kompetencyjnych.  Prowadzenie  gminnych  basenów  niewątpliwie  należy  do  zadań  gminy

określonych w przepisach kompetencyjnych. Prowadzenie pływalni miejskiej  „Aquarium”  

w  Rawie  Mazowieckiej  -  Miasto  Rawa  Mazowiecka  powierzyło  Spółce  Gminnej  ZGO



Aquarium  w  Rawie  Mazowieckiej  na  podstawie  stosownej  umowy.  W  piśmiennictwie

poświęconym zagadnieniom petycji,  przyjmuje się pogląd iż przedsiębiorcy wykonującemu

zadania publiczne można przyznać cechy instytucji społecznej, w zakresie w jakim wykonuje

on zadania zlecone z zakresu administracji publicznej. Mając na względzie powyższe Spółkę

ZGO Aquarium w Rawie Mazowieckiej należy uznać za organizację społeczną w rozumieniu

art. 2 ust 1 powołanej wyżej ustawy o petycjach.

Biorąc pod uwagę powyższe, stosownie do przepisu art. 6 ust 1 tej ustawy, petycję tę należało

przekazać Zarządowi tej spółki- jako podmiotowi właściwemu do jej rozpatrzenia.


