UCHWAŁA NR XVII/151/2020
RADY GMINY RABA WYŻNA
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 02.04.2020 r.
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2020 r., poz. 713), art. 9 ust.2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity: Dz.U.
z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Raba Wyżna uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się, że petycja z dnia 02.04.2020 r. nie zasługuje na uwzględnienie.
§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Raba Wyżna do zawiadomienia podmiotu wnoszącego
petycję o sposobie rozpatrzenia petycji.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Raba Wyżna
mgr Robert Wodziak
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Uzasadnienie
W dniu 15.04.2020 r odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Raba Wyżna, na
którym jednym z punktów porządku posiedzenia było opracowanie propozycji rozpatrzenia

petycji z dnia

02.04.2020 r.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformowała obecnych na posiedzeniu członków Komisji,
iż zgodnie z § 64 ust. 1 Statutu Gminy Raba Wyżna uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Raba Wyżna Nr
XLVII/389/2018 z dnia 18 września 2018 r. Przewodniczący Rady Gminy w dniu 03.04.2020 r. pismem znak:
RG.0004.20.2020 przekazał do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Raba Wyżna petycję z dnia
02.04.2020 r. złożoną w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego ( wprowadzenie
lokalnej „tarczy antykryzysowej (załącznik Nr 3 do protokołu) celem opracowania propozycji sposobu jej
rozpatrzenia. Przedmiotowa petycja dotyczyła postulatu o zmianę przepisów prawa miejscowego,
szczególności

wprowadzenie

lokalnej

„tarczy

antykryzysowej”

na

wszystkich

obywateli

aw
Gmin/

Powiatów/Województw poprzez :
1)umorzenie 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 o obniżenie wysokości tego podatku do minimum w przyszłym roku
kalendarzowym.
Odpowiedzi

na

ten

postulat

udzielała

Pani

Olga

Urbaniak

–

Kierownik

Referatu

Wymiaru

i Księgowości Podatkowej, która wyjaśniła, iż obniżenie lub umorzenie w Gminie Raba Wyżna podatku od
nieruchomości wszystkim mieszkańcom, spowodowałoby problemy finansowe gminy, głownie ze względu na to,
iż podatek ten jest głównym źródłem dochodu gminy.
Przepisy ordynacji podatkowej pozwalają jednak przedsiębiorcom, którzy borykają się z trudną sytuacją finansową
na złożenie wniosku o umorzenie zaległości podatkowej lub odroczenie terminu płatności podatku. Każda taka
sprawa jest rozpatrywana indywidualnie i na podstawie złożonego wniosku podejmowana jest decyzja.
2)niepobieranie podatków targowych przez okres pół roku od osób handlujących na jarmarkach, a po tym terminie
obniżenie ich wysokości do minimum.;
Wyżej wymieniony postulat nie ma zastosowania w Gminie Raba Wyżna, na terenie której nie ma miejsc
targowych, a co za tym idzie nie pobierane są opłaty za takie miejsca.
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;
Wyżej wymieniony postulat nie dotyczy Gminy Raba Wyżna, gdyż nie posiada ona miejsc w których występują
artyści i nie pobiera opłat za takie miejsca.
4)umorzenie przez okres pół roku należności z tytułu wywozu śmieci, a po tym terminie o obniżenie opłat za
wywóz śmieci do opłaty minimalnej;

Id: CB5C58B8-89F9-44B3-BF0C-CE4FFD3D5A5C. Podpisany

Strona 1

Wyjaśnień dotyczących poruszanego postulatu udzielał Pan Jan Sarniak – Kierownik Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Rabie Wyżnej, który po analizie sytuacji finansowej związanej z wywozem śmieci stwierdził, iż
obecnie do wywozu śmieci Gmina Raba Wyżna dokłada około 170 tysięcy złotych, a umorzenie, a potem
obniżenie stawki za wywóz o połowę spowodowało by znaczne obciążenia budżetu gminy, pogorszenie jej sytuacji
finansowej i destabilizacje systemu odbioru śmieci.
5)niepobieranie opłat za parkingi przez okres pół roku, a po tym terminie zmniejszenie opłaty za godzinę
parkowania;
Na terenie Gminy Raba Wyżna nie ma płatnych miejsc parkingowych.
6)wydanie uchwały solidarnościowej – jednoczącej wszystkich władz lokalnych w walce z koronawirusem w tym
zakresie;
Przedmiot petycji w tym zakresie nie mieści się w zakresie zadań i kompetencji Gminy.
Po zapoznaniu się z ww. wyjaśnieniami i krótkiej dyskusji Komisja uznała w głosowaniu jawnym jednogłośnie, iż
przedstawiona petycja nie zasługuje na uwzględnienie.
W dalszej części posiedzenia na podstawie protokołu z posiedzenia Komisji zgodnie z § 65 ust. 2 pkt.4 Statutu
Gminy Raba Wyżna został przygotowany projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie rozpatrzenia petycji
z dnia 02.04.2020 r. Członkowie Komisji upoważnili również Przewodniczącą Komisji do przedłożenia
przedmiotowego projektu uchwały Radzie Gminy.
Rada Gminy Raba Wyżna przyjęła ustalenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jako własne.
Uwzględniając powyższe, petycja z dnia 02.04.2020 r nie zasługuje na uwzględnienie.

Przewodniczący Rady Gminy
Raba Wyżna
mgr Robert Wodziak
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