
Projekt  

 

 

UCHWAŁA NR XX/133/2020 

RADY GMINY ŁYSOMICE 

z dnia 23 czerwca 2020 r. 

 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 kwietnia 2020 r. złożonej w interesie publicznym 

dotyczącej wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”. 

 

 

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2020r. poz. 713) oraz art. 6 i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia  

11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Łysomice uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 1. Uznaje się za bezzasadną petycję złożoną w interesie publicznym w zakresie zmiany 

prawa miejscowego dotyczącą wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej”. 

 

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy i zobowiązuje się 

do poinformowania osoby wnoszącej petycję o sposobie jej załatwienia. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

         Robert Kożuchowski 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 

do uchwały Nr XX/133/2020 

Rady Gminy Łysomice 

z dnia 23 czerwca 2020 r. 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018r. poz. 870) weszła w życie  

6 września 2015 roku. Ustawa określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób 

postępowania organów w sprawach dotyczących petycji. 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. Petycja może być złożona w interesie: publicznym; 

podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą. 

Ustawa w art. 9 ust. 2 stanowi, że petycja złożona do organu stanowiącego jednostki 

samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ.  

Do Rady Gminy Łysomice wpłynęła w dniu 3 kwietnia 2020 r. petycja (jawność danych 

dotycząca podmiotu wnoszącego petycję została wyłączona w związku z treścią art. 4 ust. 3 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach  z uwagi brak zgody podmiotu na ujawnienie 

danych, dotycząca zmiany przepisów prawa miejscowego,  

a w szczególności wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”  dla wszystkich obywateli 

Gmin/Powiatów/Województw poprzez: 

 

1) 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 wysokości tego podatku do minimum w przyszłym roku kalendarzowym; 

 

2) niepobieranie podatków targowych przez okres pół roku od osób handlujących na 

jarmarkach, a po tym terminie o obniżenie ich wysokości do minimum; 

 

3) 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 te występy; 

4) umorzenie przez okres pół roku należności z tytułu wywozu śmieci, a po tym terminie  

o obniżenie opłat za wywóz śmieci do opłaty minimalnej; 

5) nie pobieranie opłat za parkingi przez okres pół roku, a po tym terminie o zmniejszenie 

opłaty za godzinę parkowania; 

6) wydanie uchwały solidarnościowej – jednoczącej wszystkich władz lokalnych w walce  

z Koronowirusem w tym zakresie. 

Przewodniczący Rady Gminy Łysomice przekazał petycję do Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji Rady Gminy Łysomice celem jej zbadania i przygotowania projektu uchwały Rady 

w sprawie jego rozstrzygnięcia.  

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  

o samorządzie gminnym   rada gminy rozpatruje petycje. 

 



Na podstawie zebranych informacji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji opracowała swoje  

stanowisko, które odpowiada na poszczególne postulaty zawarte w petycji: 

Ad.1) Umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty podatku od nieruchomości następuje na 

indywidualny wniosek podatnika, zgodnie z uchwałą nr XVIII/111/2020 Rady Gminy 

Łysomice z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup 

przedsiębiorców, wobec których wprowadzono zakaz działalności z powodu COVID-19 (Dz. 

Urz. Woj. Kuj - Pom. poz. 2145 z 21.04.2020 r.) oraz uchwałą nr XVIII/112/2020 Rady 

Gminy Łysomice z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności 

podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa 

uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 

z powodu COVID-19 (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. poz. 2146 z 21.04.2020 r.). 

Ad. 2) Na terenie Gminy Łysomice nie ma targowiska, stąd nie występuje opłata targowa; 

Ad. 3) Na terenie Gminy Łysomice nie występuje opłata za występy na ulicach; 

Ad. 4) Umorzenie przez okres pół roku należności z tytułu wywozu śmieci, a po tym terminie 

obniżenia opłat za wywóz śmieci do opłaty minimalnej oznaczałoby konieczność pokrycia 

brakującej kwoty np. ze środków na inwestycje lub kredytu. Koszt funkcjonowania systemu 

zagospodarowania odpadów, wg sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łysomice za 

2019 r. (Zarządzenie Wójta Gminy Łysomice nr 0050.28.2020 z 27.03.2020 r.), to plan 

1 120 602,00 zł, a wykonanie po stronie dochodów 1 143 246, 29 zł. Umorzenie należności za 

okres pół roku oznaczałoby utratę wpływów na poziomie 560 – 570 tys. zł. 

Ad. 5) Na terenie Gminy Łysomice nie ma strefy płatnego parkowania, stąd nie występuje 

opłata za parkingi; 

Ad. 6) Rada Gminy Łysomice popiera działania służące dobru Mieszkańców Gminy 

Łysomice w walce z epidemią, ale nie wymaga to podjęcia uchwały solidarnościowej.  

W ramach solidarności z mieszkańcami Gmina zakupiła 19 tys. sztuk maseczek, które zostały 

rozdystrybuowane na terenie Gminy Łysomice. 

W związku z powyższym Rada Gminy Łysomice po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji uznaje petycję za niezasługującą na pozytywne rozpatrzenie i tym 

samym nie uwzględnia petycji. 

 

 

 


