
UCHWAŁA NR XXI/267/2020 
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU 

z dnia 3 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 (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz 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) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Uznaje się za bezzasadną petycję złożoną przez adwokat Renatę Sutor w interesie 
publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego dotyczących wprowadzenia lokalnej 
"tarczy antykryzysowej". 

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łasku do powiadomienia wnoszącego 

petycję o sposobie jej załatwienia. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łasku 

 
 

Robert Bartosik 
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Załącznik do uchwały Nr XXI/267/2020 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 3 czerwca 2020 r. 

Uzasadnienie  

 W dniu 3 kwietnia 2020 r. do Rady Miejskiej w Łasku wpłynęła petycja adwokat Renaty Sutor 
złożona w interesie publicznym o zmianę przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej 
"tarczy antykryzysowej"). 

 Petycja skierowana została do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu zbadania i wyrażenia 
opinii. 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,  po rozpoznaniu petycji, wnioskuje do Rady Miejskiej 
w Łasku o uznanie jej za bezzasadną.  

Gmina Łask w związku z ogłoszeniem stanu epidemii na terenie kraju podjęła działania mające na 
celu ochronę interesów przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy 
Łask dotyczące przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, wprowadzenia za 
część roku 2020 zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz odstąpienia od dochodzenia należności 
o charakterze cywilnoprawnym  z tytułu najmu i dzierżawy lokali użytkowych, przypadających 
Gminie Łask lub jej jednostkom organizacyjnym. 

Rada Miejska w Łasku w pełni podzieliła stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji co do 
sposobu rozpatrzenia petycji i uznała petycję za bezzasadną. 

Pouczenie: 
Podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną 

w sprawie, która była przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji 
nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia 
petycji. 

W ww. przypadku podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji niezwłocznie informuje podmiot 
wnoszący petycję o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia i poprzednim sposobie załatwienia petycji 
(art. 12. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach). 

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi (art. 13. ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o petycjach).
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