Projekt
z dnia 22 maja 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
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. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2018 poz. 870)
Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się, że wniesiona dnia 2 kwietnia 2020 roku petycja w przedmiocie zmiany przepisów prawa
miejscowego nie zasługuje na uwzględnienie. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Głogówku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głogówku
Jerzy Kunert
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Głogówku
z dnia....................2020 r.
Uzasadnienie
Dnia 02.04.2020 r. do Urzędu Miejskiego w Głogówku wpłynęła petycja złożona w interesie publicznym
dotycząca zmiany przepisów prawa miejscowego. Opinię w tej sprawie wyraziła Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji, która uznała petycję jako nie zasługującą na uwzględnienie.
Po przeanalizowaniu petycji komisja Skarg Wniosków i Petycji stwierdziła, iż, petycja winna być uznana
za negatywnie rozpatrzoną, mając na uwadze koszty jakie Gmina Głogówek ponosi w związku
z wykonywaniem podstawowych zadań publicznych.
Wniosek o umorzenie połowy rocznej wysokości podatku od nieruchomości dla wszystkich mieszkańców
tzn. umorzenie rat podatku od nieruchomości za II i III kwartał tego roku, a resztę o jego odroczenia na
okres pół roku oraz obniżenie wysokości podatków do minimum w przyszłym roku kalendarzowym stanowi
niezgodność z przepisami ordynacji podatkowej, gdyż art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa stanowi, że organ podatkowy realizuje odroczenie terminu płatności podatku lub umorzenie
zaległości podatkowych jedynie na indywidualny wniosek zainteresowanego podatnika, natomiast postulat
dotyczy umorzenia dla wszystkich mieszkańców.
Wracając do kwestii obniżenia wysokości wyżej wymienionych podatków do minimum w przyszłym
roku kalendarzowym należy pamiętać, iż uchwały dotyczące nowych stawek podatków i opłat lokalnych
będą podejmowane w ostatnim kwartale bieżącego roku. Warto zaznaczyć, że aktualnie zanotowano spadek
z tytułu podatków i opłat lokalnych do budżetu Gminy Głogówek, które są jej fundamentalnym dochodem.
Zgodnie z postulatem dotyczącym pobierania podatków targowych, na chwilę obecną targowisko na
terenie Gminy Głogówek nie funkcjonuje, w związku z czym nie pobiera się opłaty targowej.
Gmina Głogówek nie pobierała podatków od osób, które mają występy na ulicach.
W odniesieniu do postulatu dotyczącego umorzenia przez okres pół roku należności z tytułu wywozu
śmieci, a po tym terminie obniżeniu opłat za wywóz śmieci do opłaty minimalnej nie będzie zrealizowany
w związku z umową, którą Gmina Głogówek podpisała z podmiotem wyłonionym w drodze przetargu,
który zajmuje się odbiorem odpadów.
Opłata za parkingi nie była pobierana w okresie od 1 marca do 30 kwietnia, natomiast zgodnie ze
złagodzeniem obostrzeń pobieranie opłaty zostało wznowione. Należy uwzględnić, że uruchomiona zostanie
funkcja płatności mobilne, która ograniczy niebezpieczeństwo zarażenia się chorobą.
Według Komisji wydanie uchwały solidarnościowej, która będzie jednoczyć wszystkie władze lokalne
w walce z koronawirusem, ma głównie charakter intencyjny i nie będzie stanowić realnej pomocy dla
podatników.
Wobec powyższego członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wnoszą o uznanie złożonej petycji za
nie zasługującą na uwzględnienie.
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