
UCHWAŁA NR XXI/150/2016
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1195) w związku z 
art. 18 ust. 2 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada 
Miejska w Prószkowie uchwala,  co następuje:

§ 1. 1. Rada Miejska w Prószkowie, po rozpatrzeniu petycji z dnia 15 czerwca 2016 r., wniesionej przez 
mieszkankę miejscowości Winów o zwolnienie w części lub całości z opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi rodzin wielodzietnych o których mowa w w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. O Karcie Dużej 
Rodziny (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 785) oraz o przyznanie zainteresowanym gospodarstwom większych 
pojemników na odpady segregowane

- rozpatruje wymienioną petycję negatywnie.

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do poinformowania wnoszącą petycję o sposobie jej 
rozpatrzenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Klaudia Lakwa
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Załącznik do Uchwały Nr XXI/150/2016

Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 30 września 2016 r.

Uzasadnienie

Mieszkanka miejscowości Winów w dniu 15 czerwca br. wniosła do Rady Miejskiej w Prószkowie petycję o

zwolnienie z części lub całości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych, o których

mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. O Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2016 r., poz. 785) oraz o przyznanie

zainteresowanym gospodarstwom większych pojemników na odpady segregowane.

Petycja ta nie może być rozpatrzona pozytywnie z następujących względów:

1. Sprawa zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na

których zamieszkują mieszkańcy, których dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty uprawniającej

do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o których mowa w art. 8 ust 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004

r. O pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r., poz.930) była przedmiotem rozpoznania Rady Miejskiej w Prószkowie.

Organ ten uchwałą nr XI/84/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, zwolnił z

50 % wysokości opłaty właścicieli nieruchomości, u których w gospodarstwie domowym dochód nie przekracza

kwoty o której mowa wyżej. Co prawda uchwała ta nie dotyczy rodzin wielodzietnych, o których mowa w petycji,

jednak za najbardziej celowe uznano zwolnienie z połowy opłaty gospodarstwa domowe posiadające najniższe

dochody na jednego członka rodziny. W przekonaniu Rady brak jest podstaw do innego rozwiązania

przedstawionego w petycji problemu. Za niecelowe uznaje się zwolnienie w większym zakresie niż przewiduje to

wspomniana Uchwała.

2. Sprawa wielkości pojemników nie możne być rozpatrzona zgodnie z wnioskiem zawartym w petycji z uwagi na

to, że gmina zawarła umowę z firmą odbierającą i zagospodarowującą odpady komunalne, w której to umowie

określono m.in. wielkości i pojemności na danej posesji. Umowa ta obowiązuje do 31 grudnia 2018 r. i dopiero w

postępowaniu o zawarcie nowej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych sprawa większej

ilości lub pojemności pojemników może być rozpatrzona. W chwili obecnej petycja w tej części jest przedwczesna

i niemożliwa do zrealizowania.
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