UCHWAŁA NR XXIII/183/2020
RADY GMINY JABŁONKA
z dnia 24 lipca 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 2.04.2020 r.
Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Jabłonka uchwala co następuje:
§ 1.
Po zapoznaniu się z petycją z dnia 2 kwietnia 2020 r. w zakresie zmiany przepisów prawa
miejscowego (wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej) uznaje petycję za nie zasługującą
na pozytywne rozpatrzenie i tym samym nie uwzględnia petycji.
§ 2.
Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Jabłonka do zawiadomienia podmiotu
wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do uchwały Nr XXIII/183/2020
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 24 lipca 2020 roku

Uzasadnienie
W dniu 3 kwietnia 2020 r. do Rady Gminy Jabłonka wpłynęła pocztą elektroniczną
petycja z dnia 2 kwietnia 2020 r. złożona przez Panią Renatę Sutor w interesie publicznym
w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej tarczy
antykryzysowej). Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka przekazał przedmiotową petycję do
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem ustosunkowania się do postulatu w zakresie zmiany
przepisów prawa miejscowego. Niniejsza petycja była przedmiotem obrad podczas posiedzenia
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbyło się 22 lipca 2020 r.
Po zapoznaniu się z treścią petycji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała, że
postulaty zawarte w petycji dotyczące umorzenia podatków i opłat lokalnych dla wszystkich
mieszkańców gminy a także nie pobierania opłaty targowej od osób handlujących na
jarmarkach spowoduje daleko idące skutki finansowe dla samorządu. W wyniku ewentualnego
podjęcia takich działań Rada Gminy nie zapewni osiągnięcia przez gminę dochodów własnych
na odpowiednim poziomie, co skutkowałoby wycofaniem z budżetu Gminy Jabłonka zadań
inwestycyjnych zaplanowanych na rok bieżący i lata następne. Obecnie Gmina szacuje
niewykonanie planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób
fizycznych i prawnych, działania takie w znacznym stopniu będą wywierały negatywny wpływ
na wynik wykonania budżetu po stronie wydatków.
Lokalny samorząd do którego skierowano petycję stosuje od szeregu lat na miarę
swoich możliwości mechanizmy dopłat do opłat za odprowadzenie ścieków do kanalizacji
i dopłat do sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi z budżetu gminy a tym samym
wspiera finansowo wszystkich mieszkańców. Ponadto w kontekście negatywnych skutków
rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa Rada Gminy Jabłonka w dniu 12 maja 2020 r.
podjęła uchwałę nr XX/161/2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od
nieruchomości w roku 2020 przedsiębiorcom na terenie gminy Jabłonka, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19.
Komisja wskazała również, że na terenie gminy nie występuje opłata za występy na
ulicach. Nie występuje także opłata za parkingi, ponieważ gmina nie posiada na swoim terenie
płatnych parkingów. Ponadto stwierdziła, że szanując autonomię każdej gminy, powiatu
i województwa w zakresie kształtowania własnej polityki fiskalnej nie opiniuje pozytywnie
postulatu podjęcia przez Radę Gminy Jabłonka uchwały solidarnościowej-jednoczącej
wszystkie władze lokalne w walce z koronawirusem w tym zakresie.
Mając powyższe na uwadze Rada Gminy Jabłonka po zapoznaniu się ze stanowiskiem
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, uznaje petycję za niezasługującą na pozytywne
rozpatrzenie i tym samym nie uwzględnia petycji.

Pouczenie
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870) sposób
załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

