
UCHWAŁA Nr XVI/25/2020 

RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 3 czerwca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 

(wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”) 

 Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920), 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) oraz § 48 Statutu Powiatu Grudziądzkiego, będącego załącznikiem do Uchwały 

Nr XXVII/9/2018 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu 

Grudziądzkiego (Dz. U. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2018 r. poz. 3003, z 2019 r. poz. 5598 oraz z 2020 r. 

poz. 742) 

 

Rada Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

 § 1. W wyniku rozpatrzenia petycji z dnia 2 kwietnia 2020 r. w interesie publicznym w zakresie zmiany 

przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”), postanawia się 

nie uwzględniać wniosków zawartych w przedmiotowej petycji. 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Grudziądzkiego. 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu 

/-/ Marzena Dembek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 W dniu 3 kwietnia 2020 r. wpłynęła petycja z dnia 2 kwietnia 2020 r. w interesie publicznym 

w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”). Zgodnie 

z § 48 oraz § 49 ust. 2 Statutu Powiatu Grudziądzkiego (Dz. U. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2018 r. 

poz. 3003, z 2019 r. poz. 5598, z 2020 r. poz. 742) oraz art. 14 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920), powyższa petycja została przekazana Przewodniczącemu Komisji skarg, wniosków 

i petycji Rady Powiatu Grudziądzkiego w dniu 28 kwietnia 2020 roku. 

 Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu Grudziądzkiego odbyła w dniu 11 maja 2020 r. 

posiedzenie, na którym wnikliwie przeanalizowała wnioski zawarte w petycji w interesie publicznym 

w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”). W toku 

postępowania Członkowie Komisji ustalili, że: 

1. Rada Powiatu nie jest władna do podejmowania rozstrzygnięć w sprawach ustalania wysokości 

podatków od nieruchomości, podatków targowych itp., jak również opłat z tytułu wywozu śmieci, 

gdyż są to kompetencje władz samorządowych miast i gmin. Ponadto Rada Powiatu nie ma narzędzi, 

by ingerować w wysokość przedmiotowych podatków i opłat. 

2. Władze lokalne, w tym organy Powiatu Grudziądzkiego oraz Miast i Gmin z terenu powiatu podejmują 

niezbędne działania w walce z COVID-19. Natomiast rządowy program walki z kryzysem wywołanym 

sytuacją epidemiologiczną w skali krajowej i lokalnej za pomocą „tarczy antykryzysowej” jest w opinii 

Komisji wystarczający i bezzasadne jest podejmowanie w przedmiotowej sprawie uchwały 

solidarnościowej. 

 Zgodnie z powyższym, Członkowie Komisji skarg, wniosków i petycji uznali petycję z dnia 2 kwietnia 

2020 r. w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej 

„tarczy antykryzysowej”) za bezzasadną. 

 W wyniku przeprowadzonego głosowania, Członkowie Komisji skarg, wniosków i petycji jednogłośnie 

postanowili nie uwzględniać żądań zawartych w przedmiotowej petycji. Powyższe stanowisko zostało 

przekazane Radzie Powiatu Grudziądzkiego. 

 W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu 

/-/ Marzena Dembek 

 


