UCHWAŁA NR XXI/152/20
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego
- wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca
2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uznaje się, że petycja złożona w dniu 03 kwietnia 2020 r. w zakresie dotyczącym
żądania zmiany przepisów prawa miejscowego – wprowadzenia lokalnej „tarczy
antykryzysowej” nie zasługuje na uwzględnienie.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej we Włoszczowie
do zawiadomienia wnoszącego petycje o sposobie jej załatwienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
/-/ Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz

Uzasadnienie
W dniu 03 kwietnia 2020 r. do Rady Miejskiej we Włoszczowie wpłynęła petycja
złożona w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego –
wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej”. Przewodniczący Rady Miejskiej w trybie
§ 59 ust. 2 Statutu Gminy Włoszczowa, przekazał przedmiotową petycję do Komisji skarg,
wniosków i petycji celem jej rozpoznania. Na podstawie § 63 Statutu Gminy Włoszczowa
Przewodniczący Komisji
skarg, wniosków i petycji zaprosił wnoszącego petycję
na posiedzenie Komisji w dniu 08 czerwca 2020 r. Osoba wnosząca petycję nie wzięła jednak
udziału w tym posiedzeniu.
Po dokonaniu analizy Komisja skarg, wniosków i petycji uznała, że petycja nie
zasługuje na uwzględnienie. Komisja przyznała, że wskazane postulaty w związku
z występującym stanem epidemii, co do zasady są słuszne, gdyż ich realizacja przyczyniłaby
się do zmniejszenia odciążenia finansowego wszystkich podatników na terenie Gminy
Włoszczowa. Jednak biorąc pod uwagę obciążenia finansowe samorządu gminnego
wynikające z obowiązku zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy, postulaty
te nie mogą zostać uwzględnione. Tym bardziej, że negatywne skutki wynikające ze stanu
epidemii odczuwa już budżet Gminy Włoszczowa. Mimo to, biorąc pod uwagę lokalne
uwarunkowania, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników w dniu 24 kwietnia 2020r.
Rada Miejska we Włoszczowie podjęła:
− uchwałę nr XVIII/132/20 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
Wprowadzona została możliwość zwolnienia za okres kwiecień, maj, czerwiec 2020r.
od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, których dotyczył
zakaz prowadzenia działalności i którzy odnotowali pogorszenie płynności finansowej
na skutek spadku obrotów gospodarczych w związku
z epidemią COVID-19,
z zastrzeżeniem nieposiadania zaległości w podatku od nieruchomości do końca lutego
2020r.
− uchwałę nr XVIII/133/20 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku
od nieruchomości,
Przedłużone zostały terminy płatności rat podatku od nieruchomości
płatnych
w kwietniu, maju i czerwcu 2020r. do dnia 30 września 2020r. przedsiębiorcom, którzy
odnotowali pogorszenie płynności finansowej na skutek spadku przychodów w związku
z epidemią COVID-19, z zastrzeżeniem spełnienia warunków wskazanych w uchwale.
− uchwałę nr XVIII/134/20 zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty
prolongacyjnej.
Podjęcie przedmiotowej uchwały umożliwia skorzystanie z ulg w spłacie zobowiązań
podatkowych bez obciążenia dodatkowym kosztem jakim jest opłata prolongacyjna.
Opłata prolongacyjna stanowi istotne obciążenie podatników kwalifikujących się
do otrzymania ulgi.
Odnosząc się do umorzenia przez pół roku należności z tytułu wywozu śmieci, a po tym
terminie obniżenia opłaty z tego tytułu do wysokości minimalnej, postulat nie jest możliwy
do spełnienia. Bowiem zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
opłaty z tego tytułu mają pokryć koszty funkcjonowania systemu odbioru śmieci. Do kosztów
gospodarowania odpadami komunalnymi ustawodawca zaliczył: odbiór, transport, odzysk,
unieszkodliwianie śmieci oraz tworzenie punktów zbierania odpadów. Podmiot wyłoniony
w trybie przetargu nieograniczonego, z którym podpisana została umowa w sprawie odbioru
śmieci świadczył usługi nieprzerwanie. W związku z tym Gmina ma obowiązek zapłaty
za wykonane usługi oraz pobrania z tego tytułu opłaty od mieszkańców. Nie jest więc zasadne

umorzenie opłaty z urzędu. W kwestii obniżenia tej opłaty do wysokości minimalnej należy
wyjaśnić, iż kalkulując jej wysokość Gmina uwzględniła tylko koszty związane
z funkcjonowaniem systemu. Tym samym wysokość pobieranych opłat z tytułu odbioru
śmieci jest wysokością minimalną.
W odniesieniu do niepobierania podatków targowych przez pół roku, a po tym terminie
obniżenia ich wysokości do minimum, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania postulat ten
również nie może zostać uwzględniony. W związku ze stanem epidemii przez pewien okres
targowisko zostało zamknięte, nie było więc z tego tytułu obciążeń. Natomiast wysokość
opłat targowych wynika z kalkulacji kosztów utrzymania targowiska, jest to minimalna
wysokość. Organy Gminy zdają sobie sprawę jak ważne jest tworzenie warunków
właściwych do rozwoju przedsiębiorczości, dlatego opłaty i podatki ustalane są w możliwie
najniższych wysokościach.
Postulaty dotyczące niepobierania opłat parkingowych oraz od osób występujących
na ulicach są bezprzedmiotowe, gdyż nie są pobierane w Gminie Włoszczowa.
W zakresie podjęcia uchwały solidarnościowej, jednoczącej wszystkie władze lokalne
w walce z koronowirusem podkreślić należy, iż byłby to akt wyłącznie intencyjny. Zdaniem
Komisji podejmowanie aktu intencyjnego w obecnej sytuacji mija się z celem, gdyż podatnicy
oczekują realnej pomocy.
Negatywne skutki epidemii odbijają się na całej gospodarce, budżecie państwa oraz
budżetach gmin. Podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne borykające się z negatywnymi
skutkami epidemii mają możliwość skorzystania z tzw. „tarczy antykryzysowej” uchwalonej
przez parlament. Ponadto zgodnie z art. 15p ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374
z późn. zm.) rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020,
zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Rada Miejska we Włoszczowie biorąc
pod uwagę lokalne uwarunkowania, korzystając z tego uprawnienia wprowadziła w dniu
24.04.2020r. lokalną „tarczę antykryzysową”, podejmując ww. uchwały. Biorąc to pod uwagę
oraz obowiązki Gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców, dalsze
zwolnienia z opłat i podatków nie są możliwe. Zwłaszcza, że obowiązkiem gminy jest
zadbanie o rozwój gospodarczy, a na ten cel niezbędne są środki finansowe. Dla rozwoju
gospodarczego gminy największe znaczenie mają inwestycje infrastrukturalne, których brak
znacznie może pogorszyć warunki funkcjonowania również podmiotów gospodarczych
na terenie gminy.
Komisja skarg, wniosków i petycji przedłożyła Radzie Miejskiej we Włoszczowie projekt
uchwały w której postanawia się uznać, że petycja nie zasługuje na uwzględnienie.
Rada Miejska po wysłuchaniu wniosków Komisji skarg, wniosków i petycji postanowiła
uznać, że petycja nie zasługuje na uwzględnienie, podzielając i przyjmując za własne
ustalenia, argumentację oraz stanowisko przedstawione przez Komisję skarg, wniosków
i petycji.

