
UCHWAŁA NR XX/127/2020 
RADY GMINY PYSZNICA 

z dnia 27 maja 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego – wprowadzenia lokalnej 
„tarczy antykryzysowej” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  (Dz. U.  
z 2018 r. poz. 870) Rada  Gminy Pysznica 

uchwala,  co następuje: 

§ 1. Uznaje się, że petycja Pani Renaty Sutor z dnia 2 kwietnia 2020 r. wniesiona w interesie publicznym 
w przedmiocie zmiany przepisów prawa miejscowego - wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej” 
nie zasługuje na uwzględnienie. 

§ 2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Pysznica do zawiadomienia wnoszącej petycję 
o sposobie jej załatwienia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Skrzypek 
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Załącznik do uchwały Nr XX/127/2020 

Rady Gminy Pysznica 

z dnia 27 maja 2020 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 3 kwietnia 2020 r.  wpłynęła do Rady Gminy Pysznica petycja złożona przez Panią Renatę Sutor 
w interesie publicznym w przedmiocie zmiany przepisów prawa miejscowego - wprowadzenia lokalnej 
„tarczy antykryzysowej”. Petycja została umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy 
Pysznica i skierowana do komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja na posiedzeniu w dniu 6 maja 2020 r. 
zapoznała się z treścią przedmiotowej petycji, przeprowadziła  analizę w tym zakresie i wypracowała opinię. 

Po dokonaniu analizy, komisja rekomenduje nie uwzględnienie petycji, mając na względzie zapewnienie 
wykonania podstawowych zadań publicznych przez Gminę Pysznica oraz związanych 
z nim kosztów. 

Postulat dotyczący wprowadzenie umorzenia połowy rocznej wysokości podatku od nieruchomości dla 
wszystkich mieszkańców tj. umorzenie rat podatku od nieruchomości za II oraz III kwartał br. dla 
wszystkich mieszkańców jest niezgodny z przepisami ordynacji podatkowej. Kwestia umorzeń, odroczeń 
i przesunięcia terminów płatności jest realizowana na indywidulany wniosek zainteresowanego podmiotu 
czy osoby fizycznej przez Wójta Gminy Pysznica (art. 27a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ordynacja 
podatkowa Dz. U. z 2019 r. poz. 900). Nowe stawki podatków i opłat na 2021 rok będą uchwalane w IV 
kwartale br., zatem na obecnym etapie deklaracja obniżenia stawek jest przedwczesna, w kontekście 
realnego spadku wpływów do budżetu z tytułu podatków i opłat lokalnych, które stanowią jedną 
z ważniejszych źródeł dochodów Gminy. 

Na terenie Gminy Pysznica nie występują targowiska, zatem nie jest pobierana żadna opłata targowa. 

W odniesieniu do niepobierania przez pół roku, a po tym terminie obniżenia do minimum podatków od 
osób które występują na ulicach w wyznaczonych do tego miejscach w Gminie Pysznica podatki takie nie są 
pobierane. 

Dalszy postulat z petycji dotyczący umorzenia przez pół roku należności z tytułu wywozu odpadów 
komunalnych, a po tym terminie obniżenie tych opłat do minimum nie jest możliwy do spełnienia, ponieważ 
opłaty wynikają z umowy podpisanej z podmiotem dokonującym odbioru tych odpadów wyłonionym 
w drodze przetargu. Podmiot wykonuje umowę nieprzerwanie, w zawiązku  z tym Gmina ma obowiązek 
zapłaty za wykonane usługi. 

Na terenie Gminy Pysznica nie występują płatne miejsca parkingowe, zatem postulat dotyczący 
niepobierania opłat za miejsca parkingowe nie będzie realizowany. 

W kwestii wydania uchwały solidarnościowej, jednoczącej wszystkie władze lokalne w walce 
z koronawirusem, należy stwierdzić, że podjęcie takiej uchwały miałoby jedynie charakter intencyjny. 
W obecnej sytuacji podmioty oraz osoby fizyczne oczekują realnej pomocy, natomiast podejmowanie 
takiego aktu intencyjnego nie wywoła namacalnych form pomocy dla w/w. 

Rada Gminy Pysznica akceptuje stanowisko wypracowane przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji 
Rady Gminy Pysznica na posiedzeniu w dniu 6 maja 2020 r. i przyjmuje je za własne. 

Po  zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada  Gminy Pysznica 
rozpatruje petycję w ten sposób, że nie zostanie ona uwzględniona w całości.
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