
UCHWAŁA NR XV.122.2020 
RADY GMINY DOMASZOWICE 

z dnia 25 maja 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 02 kwietnia 2020 r.w interesie publicznym w zakresie zmiany 
przepisów prawa miejscowego (wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej") 

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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy 
Domaszowice uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.   Po zapoznaniu się z petycją z dnia 02 kwietnia 2020 r. w interesie publicznym w zakresie zmiany 
przepisów prawa miejscowego (wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej") Rada Gminy Domaszowice 
uznaje petycję za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu. 

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Domaszowice do poinformowania wnoszącego 
petycję o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Krzysztof Białkowski 
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Załącznik do uchwały Nr XV.122.2020 

Rady Gminy Domaszowice 

z dnia 25 maja 2020 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 06 kwietnia 2020 r. do Rady Gminy Domaszowice wpłynęła petycja z dnia 02 kwietnia 2020 r. 
w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenia lokalnej „tarczy 
antykryzysowej"). Wiceprzewodniczący Rady Gminy Domaszowice przekazał petycję do Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji w celu jej zaopiniowania. 

Na posiedzeniu w dniu 11 maja 2020 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się z treścią petycji, 
dokonała jej analizy i przeprowadziła postępowanie wyjaśniające. W toku postepowania wyjaśniającego Komisja 
zapoznała się z wyjaśnieniami Wójta Gminy, pracownika Urzędu Gminy Domaszowice. 

W wyniku postępowania Komisja ustaliła, co następuje: 

1. Umorzenie połowy rocznej kwoty wysokości podatku od nieruchomości i odroczenie na pół roku pozostałej 
kwoty nie jest możliwe, ponieważ gmina sama boryka się z problemami finansowymi. W indywidualnych 
przypadkach podatnikom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej Gmina, korzystając ze swoich 
uprawnień może odroczyć, umorzyć kwoty podatku. 

2. Punkt 2,3 i 5 petycji nie dotyczy gminy Domaszowice. 

3. W gminie Domaszowice zadanie dotyczące wywozu śmieci samo się finansuje. Trudna sytuacja finansowa 
gminy powoduje, że nie jest możliwe spełnienie postulatu zawartego w punkcie 4. tzn. na umorzenie przez pół roku 
należności z tytułu wywozu śmieci, a po tym terminie o obniżenie opłat za wywóz śmieci do opłaty minimalnej. 

W indywidualnych przypadkach mieszkańcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej Gmina, 
korzystając ze swoich uprawnień może odroczyć, umorzyć kwoty zobowiązań. 

4. Autorka petycji nie precyzuje działań jakie miałyby się znaleźć w ramach „uchwały solidarnościowej”. 
W walce z koronawirusem gmina w miarę swoich możliwości podejmuje realne działania adekwatne do lokalnych 
potrzeb i jest otwarta na wszelkiego rodzaju rozwiązania wspólne samorządów. 

 Biorąc pod uwagę powyższe Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uchwałą nr 11.2020 z dnia 11 maja 2020 r. 
wyraziła opinie w sprawie ww. petycji i wniosła do Rady Gminy Domaszowice o nie uwzględnienie petycji. 

Po rozpatrzeniu petycji i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Gminy 
Domaszowice postanawia jak w §1 uchwały.
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