
UCHWAŁA NR XX/107/2020 
RADY GMINY CISEK 

z dnia 15 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 (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 listopada 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 870) Rada Gminy Cisek uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji wniesionej w dniu 3 kwietnia 2020 r. przez Panią Renatę Sutor oraz 
uwzględniając stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w zakresie zmiany przepisów prawa 
miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”), nie uwzględnia zawarte w niej postulaty. 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.  

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Cisek do: 

1) przesłania uchwały wnoszącej petycję wraz z uzasadnieniem; 

2) przekazania Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 
petycji do rozpatrzenia w części dotyczącej umorzenia przez okres pół roku należności z tytułu wywozu 
śmieci, a po tym terminie obniżenia opłat za wywód śmieci do opłaty minimalnej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

  
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Cisek 

 
 

Rozwita Szafarczyk 
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Załącznik do uchwały Nr XX/107/2020 

Rady Gminy Cisek 

z dnia 15 czerwca 2020 r. 

Uzasadnienie  

Dnia 3 kwietnia 2020 r. Pani adwokat Renata Sutor skierowała petycję do Rady Gminy Cisek w sprawie 
zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej) w tym: 

1) umorzenia połowy rocznej wysokości podatku od nieruchomości dla wszystkich mieszkańców 
Gmin/Powiatów/Województw (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) niepobierania 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) niepobieranie 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. 

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870), petycja 
złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. 
Przewodnicząca Rady Gminy Cisek skierowała petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem zajęcia 
stanowiska odnośnie zasadności petycji. 

W dniu 8 maja 2020 r. Komisja wyraziła opinię negatywną dotyczącą petycji. 

W odniesieniu do punktu pierwszego petycji, co do umorzenia połowy rocznej wysokości podatku od 
nieruchomości dla wszystkich mieszkańców Gminy, Rada Gminy Cisek podjęła uchwałę  z dnia 30 kwietnia 
2020r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 
z powodu COVID-19 na terenie gminy Cisek. 

Kwestia umorzeń, odroczeń i przesunięć terminów płatności jest realizowana na indywidualny wniosek 
zainteresowanego podmiotu, czy osoby fizycznej przez organ wykonawczy tj. Wójta Gminy Cisek. Nowe 
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 ważniejszych źródeł dochodów Gminy. 

Odnośnie do punktu drugiego petycji, na terenie Gminy Cisek nie ma zlokalizowanych targowisk, 
w związku z czym petycja w tej części nie dotyczy Gminy. 

W stosunku do punktu trzeciego petycji, na terenie Gminy Cisek nie ma wyznaczonych miejsc do 
występów ulicznych, w związku z czym petycja w tej części nie dotyczy Gminy. 

 Kolejny postulat dotyczący umorzenia opłat za wywóz śmieci nie jest możliwy do spełnienia, ponieważ 
uprawnienie do rozpatrzenia takiego postulatu posiada Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Czysty 
Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. 

 Odnośnie punktu piątego nadmienia się, że w Gminie Cisek nie ma płatnych parkingów. 

 W kwestii wydania uchwały solidarnościowej, jednoczącej wszystkie władze lokalne w walce 
z koronawirusem, należy stwierdzić, że podjęcie takiej uchwały nie wywoła namacalnych form pomocy dla 
podmiotów i osób fizycznych, miałoby wyłącznie charakter intencyjny. 

Wobec powyższego uznaje się, że petycja w powyższym zakresie nie zasługuje na uwzględnienie.
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