UCHWAŁA NR XIII/140/2020
RADY GMINY WIELKIE OCZY
z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa
miejscowego (wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 870), na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, uchwala się, co następuje:
§ 1. Po zapoznaniu się z petycją z dnia 2 kwietnia 2020 r. złożoną w interesie publicznym w zakresie
zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej) petycję uznaje się za
niezasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu do uchwały.
§ 2. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady Gminy zawiadomi wnoszącego petycję.
§ 3. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Wielkie Oczy
Zenon Kociołek
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Załącznik do uchwały Nr XIII/140/2020
Rady Gminy Wielkie Oczy
z dnia 24 września 2020 r.
Uzasa dnienie
W dniu 2 kwietnia 2020 r. do Urzędu Gminy Wielkie Oczy, została złożona za pośrednictwem poczty
elektronicznej petycja w interesie publicznym, z postulatami:
1) umorzenia połowy rocznej wysokości podatku od nieruchomości dla wszystkich mieszkańców
Gmin/Powiatów/Województw (tzn. umorzenie rat podatku od nieruchomości za II i III kwartał tego roku,
a resztę o jego odroczenie na okres pół roku, a ponadto obniżenie wysokości tego podatku do minimum
w przyszłym roku kalendarzowym;
2) niepobierania podatków targowych przez okres pół roku od osób handlujących na jarmarkach, a po tym
terminie o obniżenie ich wysokości do minimum;
3) nie pobierania podatków od osób, które mają występy na ulicach w wyznaczonych do tego miejscach
przez pół roku, a po tym terminie o obniżeniu do minimum wysokości opłat za te występy;
4) umorzenia przez pół roku należności z tytułu wywozu śmieci, a po tym terminie o obniżenie opłat za
wywóz śmieci do opłaty minimalnej;
5) nie pobierania opłat za parkingi przez okres pół roku, a po tym terminie o zmniejszenie opłaty za godzinę
parkowania;
6) wydanie uchwały solidarnościowej – jednoczącej wszystkie władze lokalne w walce z koronawirusem
w tym zakresie.
Przewodniczący Rady Gminy Wielkie Oczy przekazał petycję do Komisji Skarg Wniosków i Petycji oraz na
podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, została ona także zamieszczona na
stronie BIP Urzędu Gminy Wielkie Oczy.
Konstytucja RP gwarantuje każdemu prawo do składania petycji. Zgodnie z jej art. 63, każdy ma prawo
składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów
władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez
nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
Tryb rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.
Postępowanie petycyjne może być wszczęte wyłącznie na wniosek podmiotu, o którym mowa w art. 2 ust. 1,
czyli na wniosek osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną lub
grupę tych podmiotów, zaś zgodnie z art. 2 ust. 2 petycja może być złożona w interesie publicznym,
własnym lub w interesie innego podmiotu, za jego zgodą. Nadawca petycji nie musi posiadać ani wykazywać
interesu prawnego, z treści petycji powinien jednak wynikać interes faktyczny, który wyznacza treść żądania
jak stanowi art. 3 ustawy o petycjach.
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
wymagającej szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań
i kompetencji adresata petycji. W art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach użyto sformułowania” w szczególności”, co
wskazuje, że wymieniony w nim katalog spraw ma charakter otwarty, wobec czego przedmiotem petycji
może być również inne żądanie.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach - petycja złożona do organu
stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ.
Przepis art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, że Rada Gminy
rozpatruje skargi na działalność Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane
przez obywateli i w tym celu powołuje Komisję skarg, wniosków i petycji.
W dniu 14 lipca 2020 r. zebrała się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wielkie Oczy. Na
posiedzeniu, dokonała analizy wniesionej petycji, jej oceny co do zasadności i właściwości rzeczowej, i w
głosowaniu zajęła stanowisko, że nie podziela postulatów zawartych w petycji z następujących przyczyn:
1) postulat dotyczący wprowadzenia umorzenia połowy rocznej wysokości podatku od nieruchomości dla
wszystkich mieszkańców, tj. umorzenie rat podatku od nieruchomości za II i III kwartał br., czyli
wprowadzenie generalnego umorzenia dla wszystkich mieszkańców jest niezgodne z przepisami ustawy
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– Ordynacja podatkowa; kwestia umorzeń, odroczeń i przesunięcia terminów płatności jest realizowana
na indywidualny wniosek podmiotu, czy osoby fizycznej przez organ wykonawczy tj. Wójta Gminy
Wielkie Oczy;
2) zawarty w petycji postulat odnoszący się do niepobierania podatków targowych przez okres pół roku od
osób handlujących na jarmarkach, a po tym terminie o obniżenie ich wysokości do minimum, jest
nieadekwatny do sytuacji faktycznej bowiem na terenie Gminy Wielkie Oczy nie ma płatnych targowisk,
na których odbywają się jarmarki;
3) nie pobierania podatków od osób, które mają występy na ulicach w wyznaczonych do tego miejscach
przez pół roku, a po tym terminie o obniżeniu do minimum wysokości opłat za te występy, jest
nieadekwatny do sytuacji faktycznej bowiem na terenie Gminy Wielkie Oczy nie ma wyznaczonych
miejsc na ulicach dla organizowania występów;
4) umorzenie przez pół roku należności z tytułu wywozu śmieci, a po tym terminie o obniżenie opłat za
wywóz śmieci do opłaty minimalnej nie jest możliwy do spełnienia, ponieważ opłaty wynikają z umowy
podpisanej z podmiotem dokonującym odbioru tych odpadów w drodze przetargu; podmiot wykonuje
umowę nieprzerwanie, w związku z tym Gmina ma obowiązek zapłaty za wykonane usługi; opłaty za
odpady komunalne pobierane od mieszkańców są źródłem pokrycia właśnie tych kosztów;
5) nie pobierania opłat za parkingi przez okres pół roku, a po tym terminie o zmniejszenie opłaty za godzinę
parkowania jest nieadekwatny do sytuacji faktycznej bowiem na terenie Gminy Wielkie Oczy wszystkie
parkingi są bezpłatne, a co za tym idzie brak jest w tym przedmiocie aktów prawa miejscowego,
w których Rada Gminy może wprowadzić zmiany;
6) podjęcie przez Radę Gminy uchwały solidarnościowej w tym zakresie ze względu na brak uzasadnienia
do wprowadzania przedmiotowych umorzeń i zwolnień również nie jest możliwe.
Pouczenie:
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, sposób załatwienia petycji nie może być
przedmiotem skargi.
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