
UCHWAŁA NR XVII/163/20
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 
(wprowadzeni 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) oraz art. 6 ust. 2, art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) 
Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji wniesionej w dniu 3 kwietnia 2020 r. dotyczącej interesu publicznego 
w zakresie przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”) read Miejska 
w Grodkowie uznaje petycję za niezasługującą na pozytywne rozpatrzenie i tym samym nie uwzględnia petycji. 
Uzasadnienie dotyczące sposobu jej załatwienia stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Grodkowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady

Jadwiga Demska
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Uzasadnienie

Pismem z dnia 3 kwietnia 2020 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej Pani Renata Sutor wniosła
do tutejszego urzędu petycję dotyczącą zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej
„tarczy antykryzysowej”).

Petycja została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grodkowie.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na swoim posiedzeniu odbytym w dniu 16 czerwca 2020 roku
badając petycję wysłuchała wyjaśnień złożonych przez Sekretarza Gminy i stwierdziła, co następuje:

Ad.1. Rada Miejska w Grodkowie nie podjęła uchwały obniżającej połowę rocznej wysokości podatków
od nieruchomości dla wszystkich mieszkańców Gminy Grodków. Umorzenie zaległości podatkowej bądź
odroczenie zaległości lub należności podatkowej jest rozpatrywane indywidualnie zgodnie z zapisami
Ordynacji Podatkowej. Ponadto wysokość stawek podatkowych na każdy następny rok budżetowy podlega
analizie w trakcie prac nad danym budżetem. stawki na następny 2021 rok będą analizowane w czasie
planowania budżetu na rok 2021. Natomiast mając na uwadze trudną sytuację przedsiębiorców Rada
Miejska w Grodkowie w dniu 17 kwietnia 2020 roku podjęła uchwałę Nr XVI/145/20 w sprawie zwolnienia
od podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości stanowiącego
pomoc dla przedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
(która została opublikowana w Dz. Urz. Województwa Opolskiego pod poz. 1227).

Ad.2. Na terenie Gminy Grodków, ze względu na zagrożenie epidemiologiczne z dniem 8 kwietnia 2020r.
na podstawie Zarządzenia Burmistrza Grodkowa targowisko miejskie zostało zamknięte oraz wprowadzono
zakaz handlu w miejscach targowych na terenie miasta Grodkowa wyznaczonych do prowadzenia handlu
okazjonalnego. W okresie od 20 do 28 kwietnia 2020 r. targowisko funkcjonowało w ograniczonym
zakresie, możliwa była sprzedaż jedynie płodów rolnych i artykułów spożywczych. Z dniem 2 czerwca
2020 r. targowisko zostało w pełni otwarte dla wszystkich sprzedających. W związku z powyższym
wcześniej nie były pobierane opłaty.

Ad.3. Na terenie Gminy Grodków nie występuje opłata za występy na ulicach.

Ad.4.Gmina Grodków negatywnie odnosi się do kwestii umorzenia przez okres pół roku należności
z tytułu wywozu śmieci, ponieważ każdorazowe wnioski w tej sprawie składane przez mieszkańców
rozpatrywane są indywidulanie, po zbadaniu sytuacji materialnej wnioskodawcy.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/116/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty i ustalania
stawek opłaty za pojemnik stawka opłaty za gospodarowanie odpadami jest stała, w związku z tym nie ma
możliwości obniżenia jej do wartości minimalnej.

Jednocześnie informujemy, że przedsiębiorcy, którzy przystąpili do gminnego systemu odpadów
komunalnych, a których działalność została ograniczona na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii lub dobrowolnie zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej mogą zadeklarować, że
w obrębie nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności nie powstają odpady i tym samym
nie ponosić kosztów ich odbioru.

Ad.5. Na terenie Gminy Grodków nie występuje opłata za parkingi.

Ad.6. Rada Miejska w Grodkowie popiera działania służące dobru Mieszkańców Gminy Grodków
w walce z epidemią, ale nie jest to uzależnione od podjęcia uchwały solidarnościowej, która w tym zakresie
jest zbędna.

W związku z powyższym Rada Miejska w Grodkowie po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji uznaje petycję za niezasługującą na pozytywne rozpatrzenie i tym samym
nie uwzględnia petycji.
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