
UCHWAŁA NR XXXIV/491/21 
RADY MIASTA KOŁOBRZEG 

z dnia 30 marca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 870) oraz art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nie uwzględnia się petycji ............................................. z dnia 19 stycznia 2021 r., 
dotyczącej przyjęcia uchwały w sprawie zwolnienia bądź obniżenia czynszu dzierżawnego. 

§ 2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do uchwały. 
§ 3. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg do zawiadomienia  

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

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Piotr Lewandowski 
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Załącznik do uchwały Nr XXXIV/491/21 
Rady Miasta Kołobrzeg 
z dnia 30 marca 2021 r. 

Uzasadnienie rozpatrzenia petycji 

Stosownie do brzmienia art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym  rada gminy 
rozpatruje wnioski oraz petycje składane przez obywateli. W tym celu powołuje komisję 
skarg, wniosków i petycji. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kołobrzeg zajmowała się 
rozpatrzeniem petycji na posiedzeniach w dniach 8 i 17 lutego 2021 r. Po dokonaniu 
analizy dokumentów, wysłuchaniu: Zastępcy Prezydenta ds. gospodarczych, Skarbnika 
Miasta, radcy prawnego,  komisja ustaliła, co następuje: 

W dniu 19 stycznia 2021 r. wpłynęła do Urzędu Miasta Kołobrzeg petycja 
..................................., dotycząca przyjęcia uchwały w sprawie zwolnienia bądź obniżenia 
czynszu dzierżawnego. Wnosząca petycję wskazała na brak możliwości skorzystania 
z tarczy pomocowej przez firmy prowadzące parkingi w strefie uzdrowiskowej. Parking 
prowadzony przez wnoszącą petycję jest nieczynny ze względu na zamknięte sanatoria, 
hotele, restauracje z powodu pandemii. Głównymi klientami parkingu są osoby 
przebywające w sanatoriach. Zwolnienie lub obniżenie czynszu dzierżawnego 
pozwoliłoby na pokrycie kosztów prowadzenia działalności i dalszą możliwość 
funkcjonowania firmy. 

Prezydent Miasta, ustosunkowując się do petycji pismem znak: GN.6845.4.11.2018.VI  
z dnia 2 lutego 2021 r., wskazała, że dzierżawcy mają możliwość ubiegania się 
o udzielenie pomocy publicznej w ramach Uchwały Nr XXXIV/486/17 Rady Miasta 
Kołobrzeg z dnia 14.07.2017 r. Jednakże znaczna większość wnioskodawców 
nie decyduje się na skorzystanie z przedstawionej możliwości pomocy. W ubiegłym roku 
na podstawie Uchwały Nr XXI/304/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 15.04.2020 r. 
w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu 
czynszów dzierżawnych przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg lub jej jednostkom 
organizacyjnym w stosunku do przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji wywołanych 
pandemią, przeważająca część dzierżawców ubiegających się o udzielenie tego typu 
pomocy, uzyskała zgodę na odstąpienie od dochodzenia należności za okres 
01.04.2020 r. – 31.05.2020 r. z tytułu opłaty czynszu wynikającego z zawartych z gminą 
umów dzierżaw. Prezydent Miasta, na chwilę obecną, z uwagi na brak możliwości 
finansowych, nie przewiduje innej formy wsparcia, niż udzielenie pomocy publicznej, 
która umożliwia rozłożenie należności na raty, bądź jej umorzenie w części lub w całości 
na podstawie Uchwały Nr XXXIV/486/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 14.07.2017r. 

Na posiedzeniach Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniach 8 i 17 lutego 2021 r. 
przeanalizowano: 

- kwotę, która nie wpłynęła do budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg z tytułu odstąpienia od 
dochodzenia należności cywilnoprawnych, 

- kwotę czynszu dzierżawnego należnego od dzierżawców, prowadzących działalność 
gospodarczą na nieruchomościach Gminy Miasto Kołobrzeg za miesiące tzw. lockdownu 
(listopad, grudzień 2020 r., styczeń 2021 r.) 

- ilość łącznie zawartych umów dzierżaw oraz kwoty należnych czynszów z podziałem 
na miesiące: listopad, grudzień 2020 r., styczeń 2021 r. 

Skarbnik Miasta wskazała na obowiązek uiszczania podatku VAT przez Gminę Miasto 
Kołobrzeg w przypadku odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych. 
Zwrócono także uwagę na fakt, że odstąpienie od dochodzenia tych należności z tytułu 
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dzierżaw skutkowałoby koniecznością dokonania korekty dochodów i wydatków 
bieżących w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg. 

Komisja w oparciu o powyższe nie uwzględniła petycji ........................................., 
dotyczącej przyjęcia uchwały w sprawie zwolnienia bądź obniżenia czynszu 
dzierżawnego i wnosi do Rady o jej nieuwzględnienie. 

 
   

Przewodniczący Rady 
 
 

Piotr Lewandowski 
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