
Protokół nr 6 Komisji  Skarg , Wniosków i Petycji z posiedzenia 

wspólnego komisji Rady Gminy  Dobrzeń Wielki 
 

1 Komisji Oświaty, Kultury Zdrowia Sportu i Spraw Społecznych 

2  Komisji Skarg Wniosków i Petycji 

w dniu  23 czerwca  2020r 

  Początek obrad godz. 14:00;  

Obecni :  

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki: Piotr Szlapa 

Członkowie Komisji : 

Zbigniew  Wajman – Przewodniczący Oświaty, Kultury,  Zdrowia , Sportu i Spraw 

Społecznych  

Antoni Piechota – Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji 

Józef Gregulec 

Krystyna Gierok 

Marek Romek, 

Danuta Orzeszyna 

Antoni Piechota, 

Krzysztof Henek 

 Obecni  

Arkadiusz Kulas 

Monika Ledwolorz Geirok:, 

 

Radni : 

Roman Kołbuc – przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

Radny Arkadiusz Kulas 

 

Porządek obrad komisji: 

1. (…) 

3. Rozpatrzenie petycji z dnia 7 kwietnia 2020r. zmiana przepisów prawa miejscowego – 

wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej , zajęcie stanowiska komisji. 

4. (…) 

 

Ad 3. Po zapoznaniu się z petycją z dnia 7 kwietnia 2020r. dot. zmiany przepisów prawa 
miejscowego – wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej  Radni po otrzymaniu 
informacji od  Wójta Gminy Piotra Szlapy przyjęli  następujące stanowisko: 

1) W odniesieniu do pkt 1 „umorzenie połowy rocznej wysokości podatku od nieruchomości 
dla wszystkich mieszkańców Gminy  (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”: 

- komisja stwierdza, że  mieszkańcy Gminy mają możliwość wnioskowania o umorzenie 
podatku od nieruchomości, a wnioski rozpatrywane są z uwzględnieniem indywidualnej 



sytuacji finansowej podatnika, w tym wynikającej ze skutków stanu epidemii, w związku z 
czym nie zachodzi potrzeba realizacji postulatu dotyczącego generalnego umorzenia rat 
podatku od nieruchomości za II i III kwartał 2020 r., a żądanie uznaje za niezasadne, 

- komisja stwierdza, że mieszkańcy Gminy mają możliwość wnioskowania o odroczenie 
płatności podatku od nieruchomości, a wnioski rozpatrywane są z uwzględnieniem 
indywidualnej sytuacji finansowej podatnika, w tym wynikającej ze skutków stanu epidemii, 
w związku z czym nie zachodzi potrzeba realizacji postulatu dotyczącego generalnego 
odroczenia płatności podatku od nieruchomości za 2020r., a  żądanie uznaje za niezasadne, 

- komisja stwierdza, że Gmina w swojej polityce finansowej i podatkowej uwzględnia 
sytuację społeczno-ekonomiczną mieszkańców oraz wskaźników gospodarczych, w związku 
z czym wysokość podatku od nieruchomości w roku 2021 zostanie ustalona z 
uwzględnieniem  tych czynników, a żądanie uznaje za niezasadne; 

2) w odniesieniu do pkt 2 „niepobieranie podatków targowych przez okres pół roku od osób 
handlujących na jarmarkach, a po tym terminie o obniżenie ich wysokości do minimum 
komisja stwierdza, że na terenie gminy pobierane opłaty targowe są pobierane w 
minimalnych stawkach i każdy handlujący może wnioskować o zwolnienie z opłat a 
żądanie uznaje za niezasadne; 

3) w odniesieniu do pkt 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”, po zasięgnięciu opinii Wójta komisja 
stwierdza, że na terenie Gminy nie znajdują się miejsca wyznaczone do ulicznych 
występów artystycznych i nie są pobierane opłaty lub podatki miejscowe związane z 
prowadzeniem tego typu działalności, a żądanie uznaje za niezasadne; 

4) w odniesieniu do pkt 4 „umorzenie przez okres pół roku należności z tytułu wywozu 
śmieci, a po tym terminie o obniżenie opłat za wywóz śmieci do opłaty minimalnej 
Komisja stwierdza, że pobierane w Gminie Dobrzeń opłaty za wywóz odpadów zostały 
skalkulowane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,  po najniższych 
stawkach  w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów prowadzenia gospodarki 
odpadami, a żądanie uznaje za niezasadne; 

5) w odniesieniu do pkt 5 „nie pobieranie opłat za parkingi przez okres pół roku, a po tym 
terminie o zmniejszenie opłaty za godzinę parkowania komisja stwierdza, że na terenie 
Gminy Dobrzeń nie funkcjonują będące własnością Gminy płatne parkingi, a ponadto nie 
została wyznaczona strefa płatnego parkowania, w związku z czym nie są pobierane 
opłaty za parkowanie; 

6) w odniesieniu do pkt 6 „wydanie uchwały solidarnościowej – jednoczącej wszystkich 
władz lokalnych w walce z Koronawirusem komisja stwierdza, że podnoszone w petycji 
postulaty dotyczą kwestii regulowanych przez poszczególne jednostki samorządu 
terytorialnego w ramach swoich zakresów działania i uprawnień ustawowych, a żądanie 
wydania „uchwały solidarnościowej” dotyczącej rozwiązań przyjmowanych w związku z 
stanem epidemii oraz sytuacją kryzysową wywołaną przez COVID-19 uznaje za 
niezasadne.  

(….) 

  Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury Zdrowia Sportu i Spraw Społecznych oraz 

przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji – zamknęli obrady. 

 
 

 

 

 

 

*Podpis na oryginale protokołu 

Przewodniczący Skarg Wniosków i 

Petycji 

 

Antoni Piechota* 

 
…………………………………………………….. 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury , 

Zdrowia Sportu i Spraw Społecznych 

 

Zbigniew Wajman* 

 

………………………………………………………………. 


