UCHWAŁA Nr XXV/219/21
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie przekazania petycji organowi 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. Przekazuje się petycję Stowarzyszenia Młodzież Wszechpolska w sprawie budowy
tablicy pamiątkowej poświęconej polskiemu działaczowi niepodległościowemu Romanowi
Dmowskiemu i umiejscowienia jej obok tablicy pamiątkowej upamiętniającej Józefa
Piłsudskiego na ścianie budynku Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka - Burmistrzowi Miasta
Rawa Mazowiecka jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Rawa Mazowiecka do
zawiadomienia podmiotu składającego petycję o jej przekazaniu, o którym mowa w § 1 poprzez
doręczenie mu powyższej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Rawa Mazowiecka

Grażyna Dębska

Uzasadnienie

W dniu 9 grudnia 2020 r. wpłynęła na dziennik podawczy Urzędu Miasta Rawa
Mazowiecka petycja Stowarzyszenia Młodzież Wszechpolska w sprawie budowy tablicy
pamiątkowej poświęconej polskiemu działaczowi niepodległościowemu Romanowi
Dmowskiemu i umieszczenie jej w rawskiej przestrzeni publicznej na ścianie budynku Urzędu
Miasta Rawa Mazowiecka obok tablicy upamiętniającej marszałka Józefa Piłsudskiego. Petycja
ta została skierowana na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Rawa Mazowiecka i jej radnych,
a tym samym stosownie do dyspozycji art. 9 ust 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
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.
Zgodnie z zasadą praworządności określoną przepisem art. 7 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
Zgodnie z tą zasadą organom władzy publicznej wolno tylko tyle, na ile pozwalają przepisy
prawa, przy czym organy władzy publicznej nie mogą domniemywać swoich kompetencji.
Kompetencje tych organów muszą jasno i jednoznacznie wynikać z przepisów praw (ustaw).
Stosownie do dyspozycji przepisu art. 18 ust 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2020 r. poz 713 z pózn zm) do wyłącznej kompetencji
organu stanowiącego gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie herbu gminy, nazw ulic
i placów będących drogami publicznymi oraz nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników. Zgodnie
z utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych nie do przyjęcia jest taka wykładnia
tego przepisu ustawy, żeby pod pojęciem pomnika rozumieć również tablicę pamiątkowa.
W tym stanie rzeczy należy uznać, iż ani przepis art. 7 ustawy o samorządzie gminnym
określający zadania własne tej jednostki samorządu terytorialnego, ani powołany przepis art.
18 ust. 2 pkt 13 tej ustawy nie upoważniają rad gmin do podejmowania uchwał w sprawach
umieszczenia w miejscach publicznych tablic pamiątkowych( vide np. wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego w Warszawie sygn.. akt OSK 1816/04 z dnia 20 lipca 2005 r.,
postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie sygn.. akt II SAB/Rz
23/09 z dnia 12 stycznia 2009 r.).Zgodnie z przepisem art. 30 ust 2 pkt 3 przywołanej wcześniej
uchwały o samorządzie gminnym do zadań wójta jako organu wykonawczego gminy należy
w szczególności gospodarowanie mieniem komunalnym. W myśl art. 33 pkt 3 tej ustawy jest
on również kierownikiem Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka. W tym stanie rzeczy jest on
niewątpliwie organem właściwym w sprawie umieszczenia tablicy stanowiącej przedmiot
petycji na elewacji zewnętrznej budynku Miasta Rawa Mazowiecka.

Wniesienie petycji nakłada na adresata petycji obowiązek zbadania swojej właściwości.
W przypadku, gdy adresat petycji jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia – stosownie do przepisu
art. 6 ust 1 ustawy o petycjach przesyła ją niezwłocznie do podmiotu właściwego do jej
rozpatrzenia, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.
Mając na względzie powyższe Rada Miasta Rawa Mazowiecka uznając się za organ
niewłaściwy do jej rozpatrzenia- przekazała tą petycję Burmistrzowi Miasta Rawa
Mazowiecka, organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.

