
UCHWAŁA NR XXIV/257/2020 
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia 27 maja 2020 r. 

w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 
(wprowadzenie 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, 
poz. 713) oraz  art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014r. (Dz.U z 2018r. poz. 870) Rada Miejska 
w Gogolinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpoznaniu części petycji p. [...] z dnia 2 kwietnia 2020 r. złożonej w interesie publicznym 
w zakresie przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej") tj.:  

1) w pkt 1 petycji w zakresie obniżenia wysokości podatku od nieruchomości do minimum w przyszłym roku 
kalendarzowym, 

2) w pkt 2 petycji  w zakresie obniżenia wysokości podatków targowych do minimum, 

3) w pkt 3 petycji w zakresie obniżenia do minimum wysokości opłat za występy na ulicach w wyznaczonych 
do tego miejscach, 

4) w pkt 4 petycji w zakresie obniżenia opłat za wywóz śmieci do opłaty minimalnej, 

5) w całości pkt 6 petycji tj. wydania uchwały solidarnościowej- jednoczącej wszystkie władze lokalne 
w walce z koronawirusem w tym zakresie. 

Rada Miejska w Gogolinie, jako właściwa do rozpatrzenia tej części petycji w całości rozpatrzyła ją 
negatywnie.  Uzasadnienie dotyczące sposobu jej załatwienia stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gogolinie do poinformowania osoby wnoszącej 
petycję o sposobie jej załatwienia.  

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie 

 
 

Piotr Czok 
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Załącznik do uchwały Nr XXIV/257/2020 

Rady Miejskiej w Gogolinie 

z dnia 27 maja 2020 r. 

Uzasadnienie 

Do Rady Miejskiej w Gogolinie w dniu 3 kwietnia 2020 r. wpłynęła petycja p. [...] złożona 
w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenia lokalnej "tarczy 
antykryzysowej). 

Na podstawie § 89 Uchwały Nr LVII/464/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 17 października 2018r. (Dz. 
Urz. Woj. Opol. z 2018r. poz. 2893 ze zm.) w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin. Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Gogolinie skierował petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W dniu 20 kwietnia 
2020r. odbyło się posiedzenie przedmiotowej Komisji. Po analizie petycji,  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
stwierdziła, że  Rada Miejska w Gogolinie jest właściwa do rozpatrzenia złożonej petycji  tylko w części 
i przygotowała stosowny projekt uchwały. W dniu 30 kwietnia 2020r. Rada Miejska w Gogolinie podjęła 
uchwałę Nr XXIII/242/2020 w której uznała się za właściwą do rozpatrzenia  petycji  w poniższej części tj.: 

1) w pkt 1 petycji w zakresie obniżenia wysokości podatku od nieruchomości do minimum 
w przyszłym roku kalendarzowym, 

2)  w pkt 2 petycji  w zakresie obniżenia wysokości podatków targowych do minimum, 

3) w pkt 3 petycji w zakresie obniżenia do minimum wysokości opłat za występy na ulicach 
w wyznaczonych do tego miejscach, 

4) w pkt 4 petycji w zakresie obniżenia opłat za wywóz śmieci do opłaty minimalnej, 

5) w całości pkt 6 petycji tj.  wydania uchwały solidarnościowej- jednoczącej wszystkie władze lokalne 
w walce z koronawirusem w tym zakresie. 

W pozostałej części uznała się za niewłaściwą do jej rozpatrzenia  i postanawiła przekazać ten zakres petycji do 
Burmistrza Gogolina, jako organu właściwego do jej załatwienia. Przewodniczący Rady Miejskiej wykonał 
zapisy uchwały, o czym poinformowano osobę wnoszącą petycję. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji analizując część petycji w zakresie w którym Rada Miejska w Gogolinie 
uznała się za właściwą do jej rozpatrzenia na podstawie § 90 Statutu Gminy Gogolin zwróciła się do 
Burmistrza Gogolina o stanowisko w szczególności w zakresie możliwości prawnych i finansowych 
uchwalenia uchwał uwzględniających powyższe wnioski i skutków realizacji żądania podniesionego w petycji. 

W dniu 20 maja 2020r. odbyło się posiedzenie Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji na którym zapoznano się ze 
stanowiskiem Burmistrza w tej sprawie i rozpatrzono wnioski podniesione w przedmiotowej części  petycji. 
W analizowanych zakresach petycji tj: 

- w zakresie obniżenia wysokości podatku od nieruchomości do minimum w przyszłym roku kalendarzowym 
stwierdzono, że stawki podatków i opłat lokalnych na 2021 rok będą uchwalane w IV kwartale br., zatem na 
obecnym etapie deklaracja obniżenia stawek jest przedwczesna, w kontekście realnego spadku wpływów do 
budżetu z tytułu podatków i opłat  lokalnych, które są jednym z najważniejszych źródeł dochodu gminy, 

-  w zakresie obniżenia wysokości podatków targowych do minimum ustalono, że stawka podatku opłaty 
targowej w Gminie Gogolin jest od pięciu lat na minimalnym poziomie i wynosi 3 zł  za każdy rozpoczęty m2 

zajmowanej powierzchni. Dochody gminy z tytułu opłaty targowej są niewielkie o czym świadczą dochody 
uzyskane w roku  2019 w kwocie 1 293 zł, 

- w zakresie obniżenia do minimum wysokości opłat za występy na ulicach w wyznaczonych do tego miejscach 
ustalono, że w Gminie Gogolin powyższa opłata nie występuje, 

- w zakresie obniżenia opłat za wywóz śmieci do opłaty minimalnej stwierdzono, że petycja w powyższym 
zakresie nie może zostać spełniona, ponieważ opłaty wynikają z podpisanej umowy z podmiotem dokonującym 
odbioru tych odpadów. Podmiot został wyłoniony w drodze przetargu. Podmiot wykonuje umowę 
nieprzerwanie, w związku z tym Gmina ma obowiązek zapłaty za wykonane usługi. Pobierane opłaty za 
odpady komunalne są od mieszkańców na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru 
odpadów na terenie gminy i nie może stanowić źródła dodatkowych zysków gminy. 
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W kwestii wydania uchwały solidarnościowej jednoczącej wszystkie władze lokalne w walce z koronawirusem 
należy stwierdzić, że podjęcie takiej uchwały nie wywoła skutecznych form pomocy dla podmiotów i osób 
fizycznych, miałoby wyłącznie charakter intencyjny, a wywoływanie i podejmowanie takiego aktu 
intencyjnego wydaje się zbyteczne w obecnej sytuacji ponieważ podmioty i osoby fizyczne oczekują realnej 
pomocy.  Należy zauważyć, że Rada Miejska w Gogolinie podjęła uchwały: 

- nr XXIII/243/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości zwalniając 
podatników podatku od nieruchomości, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności związku ze skutkami 
epidemii COVID-19 za okres kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. 

- nr XXIII/244/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od 
nieruchomości do 31 lipca 2020 r. płatnych w miesiącu maju i czerwcu 2020 r. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  uznała, że petycja i wskazane postulaty są uzasadnione w związku 
z wystepującym w Polsce i na świecie stanem epidemicznym wywołanym przez koronawirusa, a postulowane 
w petycji zmiany zapewne odciążyłyby wszystkich podatników na terenie Gminy. Jednak mając na względzie 
powyższe ustalenia i konieczność zapewnienia wykonywania podstawowych zadań publicznych przez Gminę 
Gogolin uznała, że postulaty zawarte w rozpatrywanej części petycji należy rozpatrzeć negatywnie. 

Budżet Gminy Gogolin, jak również pozostałych samorządów w Polsce zostanie pozbawiony wpływów 
z tytułu jeszcze wielu innych podatków i z innych źródeł składających się na dochody Gminy, co znacząco 
pogorszy stan finansów publicznych i w konsekwencji negatywnie wpływnie na realizację  zadań własnych 
i zleconych gminie. 

Na dzień dzisiejszy podmioty gospodarcze, osoby fizyczne borykające się z negatywnymi skutkami pandemii 
mają możliwość korzystania z zapisów ustawowych dotyczących "tarczy antykryzysowej", przygotowywane są 
również projekty ustaw dotyczących pomocy dla samorządów. 

Spełnienie postulatów zawartych w rozpatrywanej części petycji biorąc pod uwagę możliwości Gminy Gogolin 
nie jest możliwe. 

W związku z powyższym Rada Miejska w Gogolinie po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji rozpatrywaną część petycji postanowiła rozpatrzeć negatywnie.
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