
 
 

UCHWAŁA Nr 8.2020 

Komisji Skarg, 

 Wniosków i Petycji 

Rady Gminy w Wilkowie 

 z dnia 22 czerwca 2020 r. 

 

 
w sprawie opinii dotyczącej petycji wniesionej w interesie publicznym w sprawie zmiany 

przepisów prawa miejscowego 
 

 
 

 Na podstawie § 35 ust. 3 w związku z § 44c ust. 2 i 3 oraz § 44e Statutu Gminy Wilków 

stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/36/03 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 czerwca 2003 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 3227) 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Wilkowie uchwala,  co następuje: 

 

    § 1. Po zapoznaniu się z treścią petycji z dnia 2 kwietnia 2020 r. (data wpływu 3 kwietnia 2020 r.  

i 6 kwietnia 2020 r.) wniesionej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 

miejscowego – wprowadzenia lokalnej tarczy antykryzysowej, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po 

przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego opiniuje, że petycja w zakresie zmiany przepisów 

prawa miejscowego – wprowadzenia lokalnej tarczy antykryzysowej jest bezprzedmiotowa,  

a w zakresie podjęcia uchwały solidarnościowej jednoczącej wszystkie władze lokalne w walce  

z koronawirusem w tym zakresie opiniuje o jej nieuwzględnienie, z powodów określonych  

w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

 

   § 2. Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.  

 

 

                               Z up. 

      Przewodniczącego 

      Komisji  Skarg 

                   Wniosków i Petycji 

                   Rady Gminy w Wilkowie 

           

                  Edward Szulakowski  

   

                                                                                                                            

       

 

 

                                       Członkowie Komisji: 

 

1. Zbigniew Błaszczyk           

2. Michał Piątek             

3. Tadeusz Szkudlarski          

 

 

 

 

 

 

                              

 

 



 
 

 
UZASADNIENIE 

 

 

     W toku postępowania wyjaśniającego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy  

w Wilkowie ustaliła, co następuje: w dniu 3 kwietnia 2020  r. wpłynęła do  Rady Gminy w Wilkowie 

petycja z dnia 2 kwietnia 2020 r. Petycja o tożsamej treści wpłynęła też za pośrednictwem Starostwa 

Powiatowego w Namysłowie w dniu 6 kwietnia 2020 r. 

Przewodniczący Rady Gminy przekazał petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy  

w Wilkowie w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i zaopiniowania. 

     Na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2020 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy            

w Wilkowie zapoznała się z treścią petycji, dokonała jej analizy i ustaliła, że petycja została wniesiona 

w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego - wprowadzenia lokalnej 

tarczy antykryzysowej oraz w sprawie wydania uchwały solidarnościowej jednoczącej wszystkie 

władze lokalne w walce z koronawirusem w tym zakresie. 

W toku postępowania wyjaśniającego Komisja zapoznała się z wyjaśnieniami Wójta Gminy Wilków. 

Komisja ustaliła, że w miesiącu maju 2020 r. Wójt Gminy wniósł do Rady Gminy w Wilkowie projekt 

uchwały opracowany w oparciu o przepisy 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. z 2020 r. poz. 374 z późn.zm.)  

W oparciu o powyższy projekt w dniu 28 maja 2020 r. Rada Gminy w Wilkowie podjęła uchwałę  

Nr XIII.93.2020 w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków 

i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej grupom przedsiębiorców, których 

płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego i stanowi akt prawa miejscowego. Ww. uchwała wprowadza zwolnienie  

z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeń 

Zwolnienie to dotyczy przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek 

spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. 

Ponadto, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U.  

z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach 

uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może m.in. odroczyć termin 

płatności podatku, rozłożyć zapłatę podatku na raty, umorzyć w całości lub w części zaległości 

podatkowe i odsetki za zwłokę. Jednak przepisy Ordynacji podatkowej wskazują, że podatnik  

indywidualnie zwraca się do organu podatkowego z wnioskiem np. o odroczenie podatku  

czy umorzenie zaległości podatkowych (w tym zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie 

odpadami), brak jest natomiast możliwości prawnych do zastosowania odroczenia czy umorzenia  

w odniesieniu do wszystkich podatników w gminie. 

Biorąc pod uwagę powyższe nie przewiduje się wprowadzania innych ulg lub umorzeń w zakresie 

podatków i opłat wskazanych w petycji, których zakres obejmowałby wszystkie grupy podatników  

i osób zobowiązanych do wnoszenia opłat. 

Należy jednocześnie wskazać, iż petycja w części dotyczącej opłaty targowej, parkingowej czy za 

„występy uliczne” jest również bezprzedmiotowa z uwagi na brak wyznaczonych targowisk 

(jarmarków), płatnych parkingów czy też miejsc na występy uliczne na terenie Gminy Wilków. 

Ponadto podmioty gospodarcze i osoby fizyczne dotknięte negatywnymi skutkami pandemii mają 

możliwość korzystania z pomocy na podstawie tzw. „tarczy antykryzysowej” uchwalonej przez Sejm 

RP. 

 

 

 

 



 

 

Obecnie nie przewiduje się podjęcia uchwały solidarnościowej jednoczącej wszystkie władze lokalne 

w walce z koronawirusem, ze względu na intencyjny charakter takiej uchwały, nie skutkujący 

realnymi formami pomocy. 

 

      W wyniku postępowania Komisja wyraziła opinię, że petycja: 

-  w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego - wprowadzenia lokalnej tarczy antykryzysowej 

jest bezprzedmiotowa z uwagi na podjęcie w dniu 28 maja 2020 r.  przez Radę Gminy w Wilkowie 

uchwały Nr XIII.93.2020  w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości: gruntów, 

budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej grupom przedsiębiorców, 

których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19; 

- w zakresie wydania uchwały solidarnościowej jednoczącej wszystkie władze lokalne w walce  

z koronawirusem nie powinna zostać uwzględniona, z uwagi na jedynie intencyjny charakter takiej 

uchwały, nie skutkujący realnymi formami pomocy.  

     

     Biorąc pod uwagę powyższe Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnosi do Rady Gminy  

w Wilkowie o uznanie, że petycja w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego – wprowadzenia 

lokalnej tarczy antykryzysowej jest bezprzedmiotowa, a w zakresie podjęcia uchwały 

solidarnościowej wnosi o jej nieuwzględnienie, z powodów określonych w uzasadnieniu do niniejszej 

uchwały. 

          

 

           Z up. 

      Przewodniczącego 

      Komisji  Skarg 

                   Wniosków i Petycji 

                   Rady Gminy w Wilkowie 

           

                  Edward Szulakowski  

 

 

 

                                              Członkowie Komisji: 

 

1. Zbigniew Błaszczyk           

2. Michał Piątek       

3. Tadeusz Szkudlarski          


