
UCHWAŁA NR XX/146/20 
RADY GMINY ŁUBNIANY 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej 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         (tj. 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. z 2018 r. 
poz. 870) – Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.    Po rozpatrzeniu petycji nr RO.152.6.2020, wniesionej przez R.S. Rada Gminy Łubniany 
nie uwzględnia petycji w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenia lokalnej „tarczy 
antykryzysowej”).  

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. W wykonaniu niniejszej uchwały upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Łubniany do 
zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łubniany 

 
 

Ryszard Buchta 
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Załącznik do uchwały Nr XX/146/20 

Rady Gminy Łubniany 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

W dniu 03.04.2020r. do Urzędu Gminy Łubniany wpłynęła petycja złożona przez Panią R.S. Petycja 
została wniesiona pocztą elektroniczną i tę formę    komunikacji   poprzez   adres  e-mail   wskazała  
wnosząca.    Jednocześnie  brak zgody na publikację danych osobowych na stronie internetowej. Petycję 
zarejestrowano pod numerem: RO.152.6.2020. 

  Jako organ właściwy do rozpatrzenia petycji , wnosząca wskazała Radę Gminy, dlatego w dniu 
otrzymania przekazano petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Łubniany. 

 Petycja została wniesiona w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego, co 
wnosząca określa jako: lokalną „tarczę antykryzysową”. W szczególności wnosi o następujące zmiany 
w przepisach stanowionych przez Radę Gminy: 

1) umorzenie połowy rocznej wysokości podatku od nieruchomości dla wszystkich mieszkańców gminy (tzn. 
umorzenie rat podatku od nieruchomości za II i III kwartał tego roku), a resztę o jego odroczenie na okres 
pół roku, a ponadto obniżenie wysokości tego podatku do minimum w przyszłym roku kalendarzowym; 

2) niepobieranie podatków targowych przez okres pół roku od osób handlujących na jarmarkach, a po tym 
terminie o obniżenie ich wysokości do minimum; 

3) niepobieranie podatków od osób, które mają występy na ulicach w wyznaczonych do tego miejscach przez 
okres pół roku, a po tym terminie o obniżenie do minimum wysokości opłat za te występy; 

4) umorzenie przez okres pół roku należności z tytułu wywozu śmieci, a po tym terminie o obniżenie opłat za 
wywóz śmieci do opłaty minimalnej; 

5) nie pobieranie opłat za parkingi przez okres pół roku, a po tym terminie o zmniejszenie opłaty za godzinę 
parkowania; 

6) wydanie uchwały solidarnościowej – jednoczącej wszystkich władz lokalnych w walce z koronawirusem 
w tym zakresie. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2020r. przeanalizowała treść 
petycji uznając Radę Gminy Łubniany za organ właściwy do jej rozpatrzenia. 

Ad. 1, 4 i 6. Wskazane powyżej punkty 1, 4, i 6 petycji nie zasługują na uwzględnienie, gdyż opisane 
tu postulaty wniesione przez autora petycji należy uznać za zbyt daleko idące.  Sam sposób 
formułowania tych postulatów Komisja uznaje za mało precyzyjny. 

Jednak ważniejszym elementem żądanych tutaj zmian jest ocena skutków finansowych takiej 
regulacji. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego wykonuje zadania o charakterze publicznym 
nałożone na nią ustawami. Ustawodawca wyposażył gminy w środki finansowe, pochodzące m.in. 
z danin publicznych , jakimi są opłaty i podatki lokalne, aby realizacja zadań miała swoje źródła 
finansowania. Wprowadzenie postulowanych zwolnień i ulg w opłatach i podatkach lokalnych 
doprowadziłoby z pewnością do zapaści finansowej gminy Łubniany. Dlatego też w tej części petycji 
Komisja Skarg , Wniosków i Petycji rekomenduje Radzie Gminy nie uwzględnienie treści żądania. 

Należy w tym miejscu podkreślić, że Rada Gminy Łubniany Uchwała Nr XIX/132/20 z dnia 
04.05.2020r. w sprawie zwolnienia oraz przedłużenia terminów płatności rat 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 (wirus SARS-Co V-2), udzieliła już 
stosownych ulg w zakresie umorzenia i odraczania płatności podatków lokalnych. 

Ad. 2, 3 i 5 Postulowane zmiany opisane w zakresie punktów 2, 3 i 5 petycji nie mogą być 
uwzględnione, gdyż tego rodzaju opłaty i daniny nie występują, nie są naliczane i pobierane na terenie 
gminy Łubniany. 

 Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne i prawne, Rada Gminy Łubniany 
postanawia jak w § 1.
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