UCHWAŁA NR XXVI/242/20
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 t.j.)
oraz art. 9 ust. 2 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870 t.j.)
Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Przewodniczącego Rady Kościerzyna uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się, że wniesiona w dniu 28 kwietnia 2020 r. petycja dotycząca podjęcia uchwały przez Radę
Miasta Kościerzyna w przedmiocie zwolnienia od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez podmioty lecznicze lub odroczenia terminu
płatności tego podatku, nie zasługuje na uwzględnienie.
§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady zawiadomi wnoszącego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Kościerzyna
Helena Kaszubowska-Nitz

Id: 570FD1D2-6156-4B94-9E45-B98967F091AB. Podpisany

Strona 1

Załącznik do uchwały Nr XXVI/242/20
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 1 lipca 2020 r.
UZASADNIENIE
dla sposobu rozpatrzenia petycji
w sprawie podjęcia uchwały przez Radę Miasta Kościerzyna
w przedmiocie zwolnienia od podatku od nieruchomości
W dniu 29 kwietnia 2020 roku do Rady Miasta Kościerzyna wpłynęła petycja z dnia 28 kwietnia
2020 r. w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Kościerzyna, na podstawie art. 15p. ust. 1 ustawy
z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.
z 2020 poz. 374) uchwały w przedmiocie zwolnienia od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków
i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez podmioty lecznicze bądź też,
w sytuacji nieuwzględnienia petycji w tym zakresie, o podjęcie na podstawie art. 15q wskazanej ustawy
uchwały w przedmiocie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla podmiotów
prowadzących działalność leczniczą.
Petycja została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która procedowała nad nią w dniu
18 maja i 16 czerwca. Komisja nie znalazła podstaw do jej uwzględnienia.
Komisja rozpatrując petycję uwzględniła:
1. Sytuację finansową Miasta.
Dochody budżetu miasta zostały w ostatnim okresie silnie uszczuplone, co w znaczny stopniu zachwiało
finansami miasta. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w miesiącu kwietniu br. wyniósł
zaledwie niewiele ponad 1.288 tys. zł. tj. o aż ok. 895 tys. zł. mniej w porównaniu z miesiącem kwietniem
roku 2019.
Nie bez znaczenia dla budżetu miasta jest również wysokość zaległości podatkowych, które na dzień
31 marca br. wynosiły aż 1.124 tys. zł. i pomimo wzmożonych starań windykacyjnych nie należy
spodziewać się uregulowania przez podatników wszystkich zaległości.
Kondycja finansowa samorządu kościerskiego zależy również od wydatków miasta. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami znaczący wzrost odnotowano w wydatkach oświatowych – np. ok. 200 tys. zł.
dotacji na podmioty niepubliczne. Jednocześnie nadmienić należy, że niepokojącym faktem jest
zmniejszenie subwencji oświatowej dla Gminy Miejskiej Kościerzyna o kwotę 374 tys. zł.
2. Fakt podjęcia w dniu 27 maja 2020 r. przez Radę Miasta Kościerzyna Uchwały nr XXIV/212/20, na
mocy której zwolniono z zapłaty podatku od nieruchomości podmioty, którym w okresie trwania epidemii
całkowicie zakazano prowadzenia działalności;
3. Przepisy ogólne - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997- Ordynacja Podatkowa (tj.: Dz. U z 2019 r. poz. 900 ze
zm.) w dziale 7a - ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych - umożliwia wnioskowanie przez poszczególnych
podatników o: odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie zapłaty podatku na raty i umorzenie zaległości
podatkowej;
4. Podmioty lecznicze nie były w grupie podmiotów, którym całkowicie zakazano prowadzenia
działalności. Czasowo jedynie ograniczono wykonywanie działalności leczniczej polegającej na:
a) udzielaniu świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego (takich podmiotów na terenie Gminy Miejskiej
Kościerzyna nie ma),
b) usługach rehabilitacyjnych realizowanych w ramach zamówień udzielanych przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych,
c) udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu programów zdrowotnych,
d) sprawowaniu opieki stomatologicznej, a także udzielaniu świadczenia zdrowotnego z zakresu leczenia
stomatologicznego w pojazdach (dentobusach),
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f) wykonywaniu zabiegów rehabilitacyjnych i masaży – zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych
z wyjątkiem zabiegów koniecznych ze względu na stan zdrowia pacjenta.
W świetle powyższego petycja nie zasługuje na uwzględnienie.
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Uzasadnienie
W dniu 29 kwietnia 2020 roku do Rady Miasta Kościerzyna wpłynęła petycja z dnia 28 kwietnia
2020 r. w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Kościerzyna, na podstawie art. 15p. ust. 1 ustawy z dnia
2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.
z 2020 poz.374) uchwały w przedmiocie zwolnienia od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków
i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez podmioty lecznicze bądź też,
w sytuacji nieuwzględnienia petycji w tym zakresie, o podjęcie na podstawie art. 15q wskazanej ustawy
uchwały w przedmiocie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla podmiotów
prowadzących działalność leczniczą.
Petycja została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która procedowała nad nią w dniu
18 maja i 16 czerwca. Komisja nie znalazła podstaw do jej uwzględnienia.
W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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