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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY JEMIELNICA 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym, w przedmiocie zmiany przepisów prawa 
miejscowego poprzez wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji  mieszkańki Rabki Zdrój z dnia 3 kwietnia 2020 r. złożonej w interesie 
publicznym, w przedmiocie zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez wprowadzenie w gminie lokalnej 
tarczy antykryzysowej uznaje się ją za bezzasadną. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Norbert Jaskóła 

Id: 4E474CE5-B81B-40C0-8294-88ED85F30315. Projekt Strona 1



Uzasadnienie

W dniu 3  kwietnia 2020 r. do Urzędu Gminy wpłynęła petycja mieszkańki Rabki Zdrój złożona
w interesie publicznym, w przedmiocie zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez wprowadzenie
w gminie lokalnej tarczy antykryzysowej.

Zgodnie ze Statutem Gminy Jemielnica petycja została niezwłocznie przekazana przez Przewodniczącego
Rady Gminy do Komisji Skarg Wniosków i  Petycji, celem jej rozpatrzeniai przedstawienia Radzie Gminy
proponowanego sposobu załatwienia petycji oraz zgodnie z  art.  8  ustawy o  petycjach jej odwzorowanie
cyfrowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Jemielnica.

W dniu 18  maja 2020 r. odbyło się posiedzenie przedmiotowej Komisji, na którym dokonano analizy
petycji i stosownych przepisów prawa.

Punkt pierwszy złożonej petycji zawiera wniosek o zmianę przepisów prawa miejscowego poprzez:
umorzenie 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 tego podatku do minimum w  przyszłym roku
kalendarzowym. Zdaniem Komisji ustawowe uprawnienia Wójta wynikające z art. 67a Ordynacji
podatkowej są wystarczającym narzędziem, aby pomóc finansowo tym podatnikom, którzy znaleźli się w 
trudnej sytuacji oraz tym, których bezpośrednio dotknęła pandemia koronawirusa. Postulowane umorzenie
podatku wraz z obniżeniem podatku do ustawowego minimum w przyszłym roku niosłoby za sobą
katastrofalne skutki dla kondycji finansowej Gminy. Kierując się dobrem naszej Gminy i  planem jej
stabilnego i  zrównoważonego rozwoju komisja uznała wniosek za bezzasadny.

Rozpatrując punkt drugi złożonej petycji zawierający wniosek o niepobieranie podatków targowych od
osób handlujących na jarmarkach, a po tym terminie o  obniżenie ich do minimum, Komisja uznała, że
wniosek jest bezzasadny. Na terenie Gminy organizowany jest co roku tylko jeden jarmark - „Jarmark
cysterski" będący elementem promocji Gminy, podczas którego opłat targowych nie  pobiera się.
W bieżącym roku nawet ten jarmark z  powodu pandemii koronawirusa nie odbył się.

Rozpatrując punkt trzeci złożonej petycji zawierający wniosek o  niepobieranie podatków od osób, które
mają występy na ulicach w  wyznaczonych do tego miejscach przez okres pół roku, a  po tym terminie o 
obniżenie do minimum wysokości opłat za występy, Komisja uznała, że wniosek jest bezzasadny. Na terenie
Gminy tego typu występy nie odbywają się, nie ma też wyznaczonych miejsc do takich występów.

Rozpatrując punkt czwarty złożonej petycji zawierający wniosek o  umorzenie przez okres pól roku
należności za wywóz śmieci, a po tym terminie o  obniżenie opłat za wywóz śmieci do opłaty minimalnej,
Komisja uznała, że wniosek jest bezzasadny. Zgodnie z założeniami ustawy o  utrzymaniu czystości
i porządku w gminach koszty funkcjonowania przedmiotowego systemu winny być pokrywane z 
pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a ustalone stawki tych opłat poprzedzone
rzetelną i  wnikliwą kalkulacją, by pokrywały rzeczywiste koszty funkcjonowania systemu
zagospodarowania odpadów na terenie Gminy.

Rozpatrując punkt piąty złożonej petycji zawierający wniosek o niepobieranie opłat za parkingi przez
okres pól roku a po tym terminie o  zmniejszenie opłaty za godzinę parkowania, Komisja uznała, że wniosek
jest bezzasadny. Na terenie Gminy nie  ma wyznaczonych stref płatnego parkowania, w  związku z  czym
opłat za parkowanie nie  pobiera się.

Rozpatrując punkt szósty złożonej petycji zawierający wniosek o wydanie uchwały solidarnościowej -
jednoczącej wszystkie władze lokalne w walce z koronawirusem w tym zakresie, Komisja uznała, że wniosek
jest bezzasadny. Podjęcie przez Radę Gminy uchwały solidarnościowej, która może być traktowana jedynie
jako niezobowiązujące wyrażenie woli byłoby jedynie tworzeniem prawa ponad potrzebę.

W związku z powyższym Komisja Skarg Wniosków i Petycji zaproponowała nie uwzględniać postulatów
petycji.

Rada Gminy Jemielnica podzielając opinię przedstawiona przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji
uznała całą petycję za bezzasadną.
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