UCHWAŁA Nr 318/XL/21
Rady Miasta Milanówka
z dnia 1 lutego 2021 r.

w sprawie: rozpatrzenia wniosku o dofinasowanie lodowiska miejskiego w terminie ferii
zimowych

Na podstawie art. 242 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2
pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miasta
Milanówka uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Wniosek o dofinasowanie lodowiska miejskiego w terminie ferii zimowych załatwić odmownie
z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu.
2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia wniosku zawiera załącznik do uchwały.
§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta do przesłania wnioskodawcy odpisu uchwały,
na adres wskazany we wniosku.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Miasta Milanówka
Kamil Bialik

Załącznik do uchwały Nr 318/XL/21
Rady Miasta Milanówka z dnia 1 lutego 2021 r.
UZASADNIENIE
Pismem z dnia 18 grudnia 2020 r. Mieszkanka złożyła wniosek o dofinansowanie lodowiska
„miejskiego” w terminie ferii zimowych pozwalających na obniżenie cen biletów wstępu
na lodowisko. Wnosząca argumentowała, iż brak dopłat powoduje ograniczenie możliwości
aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci na powietrzu, a sport i aktywność to nie tylko
walka o zdrowie i odporność organizmów, ale także poprawa samopoczucia, radość i być może
jedyna namiastka normalności w tym trudnym czasie. Wskazała również na trudną sytuację
ekonomiczną rodzin w związku z stanem epidemii w kraju.
Zgodni art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: 4) uchwalanie budżetu gminy,
rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu;
Wniosek został złożony w toku prac nad uchwała budżetową na 2021 rok i dotyczył zabezpieczenia
środków na poniesienie wydatku, który obejmował wyłącznie rok 2021. Na tej podstawie ustalono
właściwości rady gminy do rozpatrzenia niniejszego wniosku.
Dodatkowo wskazać należy, iż pismo mieszkanki, przy którym jak wskazała załączyła „publiczną
ankietę, która została opublikowana w Internecie” zostało zakwalifikowane jako wniosek
dotyczący lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Przyjęcie odmiennej kwalifikacji jako petycji
oznaczałoby konieczność pozostawienia petycji bez rozpoznania z uwagi na nieusuwalne braki
formalne.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 11 stycznia 2021 r.
postanowiła rekomendować Radzie Miasta Milanówka negatywne załatwienie wniosku
z poniższych powodów.
Zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2020 r. zakazane zostało prowadzenie działalności związanej
ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej, ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0.
W dziale tym mieści się prowadzenie m.in. lodowisk (PKD 93.29.B). Przedmiotowe ograniczania
w prowadzeniu ww. działalności zostały przedłużone.
W tym stanie faktycznym dopłata do biletów byłaby nieuzasadniona, gdyż w zamian za publiczne
świadczenie podmiot realizujący dostawę usługi nie mógłby udostępnić jej dla mieszkańców. Taki
wydatek byłby niecelowy i nie gospodarny, a środki przekazane na ten cel nie mogłyby być
wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w okresie ferii zimowych w 2021 roku.
Nadto środki na ewentualne dopłaty do biletów na lodowisko, po poluzowaniu ograniczeń
epidemicznych i powrocie uczniów do szkoły mogą zostać wyasygnowane z budżetu
Milanowskiego Centrum Kultury, który został nieznacznie zwiększony w stosunku do budżetu
z ubiegłego roku.
W związku z powyższym wniosek załatwia się odmownie.

