UCHWAŁA NR XXVII/225/20
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2019 r. poz. 713) w związku z 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) uchwała się co nastepuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 02 kwietnia 2020 r. w interesie publicznym w zakresie zamiany przepisów
prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej") uznaje się co do istoty petycję za
niezasadną.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koronowie.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Koronowie do poinformowania składającego petycję
o sposobie jej rozpatrzenia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie
Gminy Koronowo.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koronowie
Katarzyna Brygida SzultaRomaniuk
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Uzasadnienie
W dniu 03 kwietnia 2020 roku do Rady Miejskiej w Koronowie wpłynęła petycja z dnia 02 kwietnia
2020 roku zatytulowana "Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
(wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej")".
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2020 roku dokonała analizy złożonej
petycji, oceny jej zasadności i uznała petycję za niezasadną. Przeprowadzono analizę treści petycji i uznano, że
uwzględnienie zawartych w niej postulatów spowodowałoby znaczne pogorszenie sytuacji finansowej gminy,
ponieważ godziłoby w jej dochody stanowiące podstawe budżetu. Gmina Koronowo współpracuje i aktywnie
uczestniczy w programach pomocy przedsiębiorcom jak też rolnikom. Na stronie internetowej gminy
zamieszczane są informacje o programach pomocy realizowanych przez KRUS i ZUS. Ponadto na oficjalnych
profilach Facebook burmistrza i gminy w formie komunikatu przypomniano przedsiebiorcom, ze szczególnym
uwzględnieniem tych prowadzących działalności jednosobowe czy spółek cywilnych o możliwości umorzenia
w całości lub części drugiej raty podatku od nieruchomości płatnej do 15 maja 2020 roku obejmującej
kwiecień, maj, czerwiec. Szczegóły ubiegania się o ten rodzaj pomocy znajdują się na stronie BIP Koronowo.
Dlatego uważa się, że podjęte przez Gminę Koronowo działania odpowiadają skali zagrożenia, a ponadto
pozwalają też na realizację zadań gminy w adekwatny do konkretnej sytuacji przedsiębiorcy sposób.
Petycja zawiera propozycje i postulaty, których zakres jest niewspółmierny do efektów jak też zagraża
relizacji podstawowych zadań gminy znacznie ogramiczając jej dochody. Dlatego też, kierując się wskazaną
wyżej zasadą adekwatności środków do poziomu zagrożenia, jak też faktem, że na poziomie państwowym
uruchamiane są odpowiednie programy pomocowe, nie uwzględniono petycji.
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