Elektronicznie podpisany przez:
Jarosław Jakub Chałubiec
dnia 2 lipca 2020 r.

UCHWAŁA NR XXIV/147/2020
RADY GMINY GŁOWNO
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie sposobu rozpatrzenia petycji
Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 r.
poz. 713) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o petycjach (Dz.U. 2018 r. poz. 870) Rada
Gminy Głowno uchwala, co następuje:
§ 1. Nie uwzględnia się petycji z dnia 3 kwietnia złożonej przez panią Renatę Sutor.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Głowno do przekazania wnioskodawcy
niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami
prawa.

Przewodniczący Rady
Gminy Głowno
Jarosław Chałubiec
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UZASADNIENIE
W dniu 3 kwietnia do Rady Gminy Głowno wpłynęła petycja Pani Renaty Sutor w interesie
publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej tarczy
antykryzysowej).
W dniu 20 maja 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji, na którym
dokonano analizy petycji i uznano, że nie zachodzi potrzeba dokonania zmiany przepisów prawa
miejscowego. W sprawie postulatów dotyczących umorzenia podatku od nieruchomości Komisja
przyjęła stanowisku o wystosowaniu pisma do Wójta Gminy Głowno w sprawie rozeznania zakresu
pomocy jakiej potrzebują przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Gminy Głowno. Warto
zaznaczyć, że na stronie internetowej Urzędu Gminy Głowno (www.gmina-glowno.pl) został
zamieszczony komunikat dotyczący możliwości ubiegania się przez przedsiębiorców o pomoc w
podatku od nieruchomości.
Do Urzędy Gminy w Głownie nie wpłynął dotąd żaden wniosek o wsparcie z uwagi na pogorszenie
sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na terenie gminy.
Ponadto należy zauważyć, że parkingi znajdujące się na terenie Gminy Głowno są bezpłatne, zatem
nie zachodzi potrzeba rozważenia zmian przepisów prawa w tym zakresie.
Mając na uwadze w/w okoliczności postanawia się nie uwzględniać petycji w całości.
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