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Pani Jolanta Oniszk-Palacz 

Dyrektor Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Sulejówku 

ul. Paderewskiego 29 

05-070 Sulejówek 

realizując podjętą w dniu 22 kwietnia 2021 r. uchwałę nr XXX/355/2021 w sprawie przesłania 

Burmistrzowi Miasta Sulejówek i Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sulejówku 
petycji do rozpatrzenia - przekazuję wniesioną w dniu 14 kwietnia 2021 r. petycję zawierającą 
żądanie wstrzymania decyzji o likwidacji kortów TOP SPIN w Sulejówku. 



UCHWALA NR XXX/355/2021 
RADY MIASTA SULEJÓWEK 

z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

w sprawie przesiania Burmistrzowi Miasta Sulejówek i Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Sulejówku petycji do rozpatrzenia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 
(Dz„U. z 2018 r. poz. 870), uchwala się co następuje: 

§ 1. Przesyła się Burmistrzowi Miasta Sulejówek i Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Sulejówku do rozpatrzenia, wniesioną w dniu 14 kwietnia 2021 r. petycję 
zawierającą żądanie wstrzymania decyzji o likwidacji kortów TOP SPIN w Sulejówku. 

§ 2. Uchwała podlega doręczeniu podmiotowi wnoszącemu petycję. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Sulejówek. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Sulejówek 

J~~l J~¼,\ 
_/ Daniel Dąbrowski 



Załącznik do uchwały nr XXX/355/2021 

Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

UZASADNIENIE 

Art 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. - o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) stanowi: 
„ Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia 
rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, 

życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, 
mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji". 

Żądanie wstrzymania decyzji o likwidacji kortów TOP SPIN w Sulejówku przez Radę Miasta 

Sulejówek jest działaniem niemieszczącym się w kompetencjach Rady, tak samo jak 

udzielenie odpowiedzi na zawarte w petycji pytanie: Dlaczego? Dyrektor Zespołu Szkól 

Ponadpodstawowych w Sulejówku i Burmistrz Sulejówka postanowili wypowiedzieć umowę 

dzierżawy na korty tenisowe TOP SPIN w Sulejówku? W dalszej części petycji zamieszczono 

krótki opis przekształcenia od 2012 roku starych kortów w nowoczesny ośrodek sportowy, 

gdzie były organizowane ważne dla Miasta imprezy, podano również informacje związane z 

liczbą korzystających z kortów osób, w tym dzieci i młodzieży. Wyrażono również 

niezadowolenie z faktu likwidacji kortów odbieranej jako brak troski o interesy mieszkańców 

oraz ze sposobu potraktowania dzierżawców kortów. 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1990 oraz z 2021 r. poz. 9 i poz. 234) trwały zarząd jest formą prawną władania 
nieruchomością przez jednostkę organizacyjną, w tym przypadku Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych, który ma prawo korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, 
a w szczególności do: 
1) korzystania z nieruchomości w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu jej 
działania; 

2) zabudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, remontu lub rozbiórki 
obiektu budowlanego na nieruchomości, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, za zgodą 
organu nadzorującego; 
3) oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas nie 
dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd, z równoczesnym 
zawiadomieniem właściwego organu i organu nadzorującego, jeżeli umowa jest zawierana na 
czas oznaczony do 3 lat, albo za zgodą tych organów, jeżeli umowa jest zawierana na czas 
oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, jednak na okres nie dłuższy niż czas, na 
który został ustanowiony trwały zarząd; zgoda jest wymagana również w przypadku, gdy po 
umowie zawartej na czas oznaczony strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem 
jest ta sama nieruchomość. 
Dyrektor szkoły będąc kierownikiem jednostki organizacyjnej - Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Sulejówku w imieniu tej jednostki wykonuje wspomniane wyżej 
uprawnienia trwałego zarządcy. Uprawnienia te obejmują czynności o charakterze 
faktycznym oraz czynności prawne. 
Art. 43 ust. 4 niniejszej ustawy stanowi, że jednostka organizacyjna ma prawo 
wypowiedzenia, za zgodą organu nadzorującego, każdej umowyPRP.&:~lhNl~~rnawy 

RADY MlAS~ ULEJÓWEK 

D:mlf Dfb~łl 



1 uzyczenia nieruchomości lub jej części, obciążających nieruchomość objętą trwałym 

zarządem, z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia. Taką zgodę zgodnie 
z pismem Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 18 marca 2021 roku uzyskał Dyrektor Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych w Sulejówku od organu nadzorującego. 

Wobec powyższego podmiotami właściwymi do rozpatrzenia niniejszej petycji są: Burmistrz 
Miasta Sulejówek oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sulejówku. 
Zgodnie z postanowieniami art. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach stanowiącym, 
że ,,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" 

zasadnym jest przekazanie petycji, Burmistrzowi Miasta Sulejówek oraz Dyrektor Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych w Sulejówku jako organom właściwym do jej rozpatrzenia. 
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Płatne ogłoszenie 

petycja zostani! rozreklamowana 

wśród 3000 os. 

G Dowiedz sję~-

(il 5 € O 10 € O 20 € O 40 € 

j lJ?, ! Zapłać prm: P.>yPa! 

O Rozumiem, że zakup dodatkowej 

widoaności nie jest wymagany do podpisania 

tej petycji. 

flzd~W I fm'.Qe..ill I~ I WY.kiguJ~ 

Petycje promowane przez Innych uiytkownlk6w 

fdy-'iil..YL./iprawie ądstąp~planowanją przebiegu Obwodnicy Ąg~i;ii War,;zawskiei (.OAW:..mlllla..MQl.~v..ll!llill 
łMllZllW!ll!,Jłębe Wlęlklę j O!Wock 

POPARCIE DLA KONTYNUOWANIA DZIAŁANIA KORTÓW TENISOWYCH TOP SPIN W 
SULEJÓWKU PRZV UL. I. PADEREWSKIEGO 29 

Podziel się na Facebooku (123) 

1111 Komeotaue ~.ki 

I li Dodatkowa widzialność 

----..-.--- ... ---·--· -·- '· "· · , ·• -L P,tycja do Rady Miasta Sulejówek w sprawie kontynuowania dzialalnokl kortów 
LJ RZ Ą U t\,1 I AS TA SULEJ Q VV r fep SłlN w Sulejówku przy ul. I. Paderewskiego Z9. 

Zal'Zll.dzaj swoim podpisem 

BIURO OBSŁUGI ~LIENTfDraaer 
\/V p Ł Y N E Ł Q, Dyrekt~r Zespołu Szkól Ponadpodstawowych w Sulejówku i Burmistrz Sulejówka 

I postan(?wili wypowiedzieć umowę dzierżawy terenu na korty tenisowe TOP SPIN w 

2021 -04- 1 4 Sulejót . 

1 W 2012;roku znajdujące się na terenie szkolnym zapuszaone i nie nadające się do 
I ., • ~ ~,... ' ••• 'ł.~9•imia korty tenisowe, zostały w ciągu kilku lat przekształcone w nowoaesny 
' Liczba_zatą.::2r1;"ow /10 ,_.,. __ ... : •· . _o!rodeklsportowy. 
, Nr z reiestfll ........ I()...:::>-, · i'ł=A ! 
; . • ·--•·----~ _ąl<!l~h organizowano wiele ważnych dla miasta imprez jak: Turniej Marszałka, Tumiej 
\ P 1smo skierowano do ........ -.. jsyl1lb<>I lto iNłei!ddlęgloścl, turnieje deblowe. singlowe, miksty, Lato w Mieście dla dzieci itp. Przez 
! ?odpis /j(f-?.-··············· ---·------. -~się istotnym punktem na mapie naszego miasta i slutą lokalnej spoleaności 
·i..... f sportowej. 

! ,. 

Kilkadziesiąt maluchów i młodzieży uczy się w szkółkach tenisowych, oko/o setka 
dorosłych gra na stale. Ciągle pojawiają się nowicjusze, sprawdzający, ay ten sport im 
pasuje. 

Odbieramy likwidację kortów jako wyraz braku troski o interesy mieszkańców miasta. 

Uważamy również. te sposób, w jaki władze miasta potraktowały dzierżawców kortów, 
nie licząc się z ich dorobkiem i wkładem w rozwój naszej lokalnej spoleanokl, jest nie 
do przyjęcia. 

Pod~i5ujęc tę rl!flJcJ, nie 7.~3:łzamy ~rę ~ ~Jkwl~cję kort6\v TOP SPIN w S1..1~cjów?:u 
i Jednocześnie prosimy Radnych Miasta Sulej6wek o wstrzymanie tej decyzji. 

Podpisz pety<ję 

I a. I~ Im I 
Udostępnij tę petycję 

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej 
petytji. 

_ _f. I Podziel się na Facebooku (123) 

~ Wyślij e-mail 

.!ił'! Wyślij tweeta do swoich obse ... 

Płatne ogłoszenie 

petycja zostanie rozreklamowana wśród 
3000 os. 

O Dowiedz si~~UL 

@H 010€ 020€ 0-40€ O& 

I• i Zapiać prz,,,. PayP:;I 

O Ro,umlem, tł!' 1akup docłatkowPJ wiOOC7nnfri 

ńłł jest Ywymagłn)' do podpisania tej petycji. 

f 
~ Y J~stjakaś ~~, którą pragniesz z:~nlć? -

Milaenie nie powoduje zmiany. Autor tej petycji zajął stanowisko i podjął działanie. Zrobisz to samo? Zapoczijtkuj ruch społeczny, 
twor:ząc petycję. 

Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 24 godzin 

tląif20/WillWSW"2W~!t ! tią;.nowm.~!t 
.u1y~ I 24 godzin I Lllni I JQJlai I Ostatni roię•iąc 1.1.Z...mimę:cy I ~.LOk12.!l.21>. I .2lll.2 I .2Qla 1.221.Z I 201.612.0151 2l!H I 
2Qll I 1212. I ZQU 

List Otwartv ~Y....IIP producenta Endemol $bloo w związku z powstąl'ł<:Y..IIUlCP.9Cftrnern taneczoo
ron.y.wkgw.,. so vou Iblok vou can Dance w telewlzJl.Dll!. 
My niżej podpisani - jako pr:zedstawiciele środowiska taneanego, choreo9rafowie, pedagodzy, twórcy, właściciele szkól tańca, tancerze, orqanizatorzy różnych dziedzin polskiego tańca od wielu lat twórcy polskiej sceny tanecznej - zwracamy sie do Endemol Shine w związk ... 

9 Utworzone: 2021-0-4-12 

Okres 8 Wszystkie kraje -Polska 

Cały okres 01476 01449 

2-4 godzin 01-475 01448 

.eayspleszeolc prac nąd dostępem do retundai;JI..ZSllgeosma w Pofsce 
Szanowny Pan Adam Niedzielski Minister Zdrowia Szanowny Pan Bartłomiej Chmielowiec Rzecznik Praw Pacjenta Zwracamy się~ aJ?elem 
o przyspieszenie prac nad dostępem do refundowanej Terapii Genowej lekiem Zolqensma w Polsce. Jednocześnie wnosimy o ob1ec1e ... 

1111 Utwor:zone: 2021-0-4-02 

Okres 8 Wszystkie kraje ..,Polska 


