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woj. opolskie 

 
Wilków,  01.07.2020 r. 

ORG.152.3.2020.JD 
 
 
 
 

Pani 
 
 
 

 
 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  

(Dz.U. z 2018 r. poz. 870) zawiadamiam, że Rada Gminy w Wilkowie na sesji w dniu 

25 czerwca 2020 r. podjęła uchwałę Nr XIV.108.2020 Rady Gminy w Wilkowie  

z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji, którą przesyłam  

Pani w załączeniu.  

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach sposób 

załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. 

  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Grzegorz Hubicki 

 
 
 
 

 

 
 
Załącznik: 
1) 1 egz. uchwały; 
2) Klauzula informacyjna. 



UCHWAŁA NR XIV.108.2020 
RADY GMINY W WILKOWIE 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

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 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy 
w Wilkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 2 kwietnia 2020 r. (data wpływu 3 kwietnia 2020 r. i 6 kwietnia 2020 r.) 
oraz po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Wilkowie, powyższą 
petycję: 

1) w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego – wprowadzenia lokalnej tarczy antykryzysowej, uznaje 
się za  bezprzedmiotową; 

2) w zakresie podjęcia uchwały solidarnościowej jednoczącej wszystkie władze lokalne w walce 
z koronawirusem nie uwzględnia się. 

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Grzegorz Hubicki 

Id: A7B8BCC7-3740-40F4-BD43-46D848C5939C. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

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 w Wilkowie 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
i 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 pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 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
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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 wniosła 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.

Po rozpatrzeniu petycji i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada
Gminy w Wilkowie powyższą petycję w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego – wprowadzenia
lokalnej tarczy antykryzysowej uznaje za bezprzedmiotową a w zakresie podjęcia uchwały solidarnościowej
jednoczącej wszystkie władze lokalne w walce z koronawirusem w tym zakresie, petycji nie uwzględnia.
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 

  Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Wilkowie, z siedzibą 

przy ul. Wrocławskiej 11 , 46-113 Wilków, e-mail: ug@wilkow.pl 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Wilkowie jest Pani 

Katarzyna Winiecka, tel. 77 419 55 11 wew.111, e-mail: odo@wilkow.pl; 

3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu rozpatrzenia petycji oraz w celu 

dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym: 

- ustawy z dnia 11 lipca 2014 o petycjach (Dz.U z 2018 r. poz.870). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadań/spraw oraz 

prawnie ustalony okres archiwizacji.   

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione 

na podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania. 

6. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu 

do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania 

usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych 

osobowych, prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana 

narusza przepisy RODO.  

8. Dane osobowe podane przez Panią/Pana są wymogiem ustawowym. Niepodanie danych 

osobowych będzie skutkowało niemożnością załatwienia sprawy.  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania 

decyzji, w tym profilowaniu. 
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