
UCHWAŁA NR XIX/146/2020 
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji 

Na podstawie art.18b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz.713) oraz 
art. 9 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018r. poz.870) Rada Gminy Dobrzeń 
Wielki uchwala co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się z petycją z dnia 7 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego 
w celu wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej” dla wszystkich obywateli Gminy, biorąc pod uwagę 
stanowisko Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Dobrzeń Wielki,  która rozpatrywała petycję na 
posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2020r. uznaje się, że 

1) postulat zawarty w pkt 1 petycji dotyczący umorzenia połowy rocznej wysokości podatku od 
nieruchomości dla wszystkich mieszkańców gminy (tzn. umorzenie rat podatku od nieruchomości za II i III 
kwartał tego roku), odroczenia pozostałej części podatku na okres pół roku oraz obniżenia wysokości tego 
podatku do minimum w przyszłym roku kalendarzowym, nie zasługuje na uwzględnienie z przyczyn 
wskazanych w uzasadnieniu do uchwały; 

2) postulat zawarty w pkt 2 petycji dotyczący niepobierania przez gminę podatków targowych przez okres pół 
roku od osób handlujących na jarmarkach oraz obniżenia (po tym terminie) ich wysokości do minimum, 
nie zasługuje na uwzględnienie z przyczyn podanych w uzasadnieniu do uchwały; 

3) postulat zawarty w pkt 3 petycji dotyczący niepobierania podatków od osób, które mają występy na ulicach 
w wyznaczonych do tego miejscach, przez okres pół roku, a następnie obniżenie do minimum wysokości 
opłat za te występy, uznaje się za bezprzedmiotowy, gdyż na terenie Gminy Dobrzeń Wielki 
nie wyznaczono miejsc do ulicznych występów artystycznych ani nie pobiera się opłat za prowadzenie tego 
rodzaju działalności; 

4) postulat zawarty w pkt 4 petycji dotyczący umorzenia przez okres pół roku należności z tytułu wywozu 
śmieci, a następnie obniżenie opłat za wywóz śmieci do opłaty minimalnej, nie zasługuje na uwzględnienie 
z przyczyn podanych w uzasadnieniu do uchwały; 

5) postulat zawarty w pkt 5 petycji dotyczący niepobierania opłat za parkingi przez okres pół roku, a następnie 
zmniejszenie opłaty za godzinę parkowania” uznaje się za bezprzedmiotowy, gdyż w Gminie Dobrzeń 
Wielki nie ma płatnych stref parkowania. 

6) postulat zawarty w pkt 6 petycji dotyczący wydania  uchwały solidarnościowej jednoczącej  władze lokalne 
w walce z koronawirusem, nie zasługuje na uwzględnienie z przyczyn podanych w uzasadnieniu do 
uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Dobrzeń Wielki do zawiadomienia osoby 
wnoszących petycję o sposobie jej załatwienia. Do zawiadomienia należy dołączyć 1 egz. niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki 

 
 

Roman Kołbuc 
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UZASADNIENIE

Rada Gminy Dobrzeń Wielki rozpatrzyła petycję z dnia 7 kwietnia 2020r. i podjęła niniejszą
uchwałę biorąc pod uwagę stanowisko Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji wyrażone w protokole
posiedzenia Komisji z dnia 23 czerwca 2020r. Rada Gminy uznała, że postulaty wyrażone w treści
petycji w pkt 1,2 4 i 6 nie zasługują na uwzględnienie, z następujących przyczyn:

1) postulat zawarty w pkt. 1 petycji nie zasługuje na uwzględnienie ponieważ w Gminie Dobrzeń
Wielki stosowane są inne sposoby udzielania pomocy mieszkańcom w formie ulg
podatkowych. 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 związanych ze stanu epidemii
spowodowanej koronawirusem. Istnieje również możliwość składania wniosków o odroczenie
płatności podatku od nieruchomości. Mieszkańcy korzystają z tej formy pomocy i Rada Gminy
nie widzi potrzeby realizacji postulatu dotyczącego generalnego umorzenia rat podatku od
nieruchomości za II i III kwartał 2020r. ani też generalnego odraczania terminów płatności
podatków będących dochodem Gminy. Rada Gminy nie znajduję również uzasadnienia dla
obniżenia do minimum wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2021r.
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;

2) postulat zawarty w pkt 2 petycji nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ na terenie Gminy
Dobrzeń Wielki opłata targowa została ustalona na bardzo niskim poziomie, a ponadto każdy
handlujący może wnioskować o zwolnienie z wniesienia tej opłaty, jeśli znalazł się w trudnej
sytuacji związanej np. ze skutkami epidemii;

3) postulat zawarty w pkt 4 petycji nie zasługuje na uwzględnienie ponieważ 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;

4) postulat zawarty w pkt 6 petycji nie zasługuje na uwzględnienie ponieważ dotyczy kwestii
ustalanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w ramach swoich zakresów
działania i uprawnień ustawowych. W związku z tym Rada Gminy uznaje za niecelowe
wydanie „uchwały solidarnościowej” dotyczącej rozwiązań przyjmowanych w związku z
stanem epidemii oraz sytuacją kryzysową wywołaną przez COVID-19.
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