
RADA MIEJSKA W GOGOLINIE  

 

Urząd Miejski w Gogolinie * 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6 * Tel.: +48/77/40 76 810 * Fax: +48/77/46 66 247  

e-mail: urzad@gogolin.pl * www.gogolin.pl 

WA.152.4.2020.WB      Gogolin, dnia 30 kwietnia 2020r.  

 

       Burmistrz Gogolina 

       ul. Krapkowicka 6  

47-320 Gogolin  

Na podstawie art. 6 ust. 2 i art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r.  

(Dz.U. z 2018 r., poz. 870) Rada Miejska w Gogolinie po rozpoznaniu petycji  

z dnia 2 kwietnia 2020r. (wpływ do tut. Urzędu 03 kwietnia 2020r.) p. ………. złożonej w 

interesie publicznym w zakresie przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej 

„tarczy antykryzysowej”) uznała się w poniżej wskazanych częściach petycji za niewłaściwą do jej 

rozpatrzenia i przekazuje  petycję w tym zakresie do Burmistrza Gogolina, jako organu właściwego do 

jej załatwienia tj:.  

1) w  pkt 1 petycji w zakresie umorzenia połowy rocznej wysokości podatku od nieruchomości dla 

wszystkich mieszkańców Gminy (tzn. umorzenie rat podatku od nieruchomości za II i III kwartał tego 

roku) i odroczenie reszty podatku na okres pół roku , 

2) w pkt 2 petycji  w zakresie niepobierania podatków targowych przez okres pół roku od osób 

handlujących na jarmarkach, 

3) w pkt 3 petycji w zakresie niepobierania podatków od osób, które mają występy na ulicach w 

wyznaczonych do tego miejscach, 

4) w pkt 4 petycji w zakresie umorzenia przez okres pół roku należności z tytułu wywozu śmieci, 

5) w całości pkt 5 petycji.  

O sposobie załatwienia przedmiotowej sprawy proszę powiadomić wnoszącego petycję  

oraz Radę Miejską w Gogolinie.  

 

Załączniki: 

1. Petycja p. ……….. z dnia 2 kwietnia 2020r. (wpływ do tut. Urzędu 03 kwietnia 2020r.) 

złożona w interesie publicznym w zakresie przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie 

lokalnej "tarczy antykryzysowej")..  

2. Uchwała Nr XXIII/242/2020 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 kwietnia 2020 r.  

w sprawie petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 

(wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej") 

Otrzymują: 

1. Burmistrz Gogolina  

2. a/a 

 

Do wiadomości: 

1. ………………………… 


