UCHWAŁA NR

112022

KOMISJI SKARG, wNIosKÓw

I

PETYCJI

RADY GMINY BARTNICZKA
z dnia 20 lnvietuia 2022

roku

w sprawie sposobu rozpatrzenia peĘcji nr ll2022.

Na podstawie art. 18b ust. l ustawy z drua 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnyn (Dz.
IJ.

z2O22r' poz.559 zę zm.l), art,9 ust,2 ustawy zdrlta

2018 r. poz. 870)

11 lipca

2014r,o petycjach (Dz.IJ.z

oraz uchwĄ Nr )o(XW240l18 Rady Gminy Ballniczka z

2018 roku w sprawie Statutu Gminy Bartruczka

drua 28 września

(Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2078

r., poz. 4986.)

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Barhriczkauchwala' co następuje:

$ 1. Komisja Skarg' Wniosków i Petycji po zapomariu

się z petycją doĘczącąŻądania

obniżenia podatku od środków transportowychw 2022 roku i nie podnoszenie tego podatku
w kolejnych latach zanięzasadne.

$ 2i, Komisja Skarg, Wniosków

i

Petycji przekazuje Przewodniczącemu Rady Gminy

projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 31 marca 2022 r., w celu wniesienia na
nĄb|iższe obrady sesji Rady Gminy.

$

3. Wykonanie uchwĄ powierza się PrzewodniczącemuKomisji Skarg, Wniosków i Petycji.

$ 4.

Uchwała podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicmej Gminy

Bartniczka.

$

5. Uchwaławchodzi w Życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

?,r'rł,eurŻe /Z,ą
Ewa Piórkowska

'1Zmiany

tekstu jednolitego wyrrrienionej ustawy zostaĘ ogłoszone w Dz. U. z2OLZr.,poz. 583.

Uzasadnienie

Petycja rlr Il2022 dotycząca Żądania obnizenia podatku od środków transpońowych w
2022 roku

i

nie podnoszenie tego podatku w kolejnych latach wpłynęła wdniu 31 marca

2022 r.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zostało zwołanenadzień20.04.2022r.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia br. rozpatrzyła
wniesioną petycję oraz opracowała projekt uchwały Rady Gminy Bartniczka w tym zakresie.

W imieniu przedsiębiorców prowadzących usługi transportowe następuiącv orzedsiębiorcv:

zwrócili się do Rady Gminy Bartniczka z petycją w sprawie obniżenia podatku od środków
ir:

transportowych w roku 2022 przyjętych Uchwałą Nr

roku

xxVIIVlg

w sprawie określeniawysokościstawek podatku od

4121

z

dnta 29 listopada

Środków transportowych

202I

i

nie

podnoszenie tego podatku w kolejnych latach, poprzęzzmianę dotyczącąrozważęniapodjęcia

pIzez Radę Gminy Bartniczka uchwały obnizającej wysokośćpodatku
transportowych, wskazując,

wyŻszych w województulię

od

Środków

iz przyjęte przęz Gminą Bartniczka podatki są jednymi z
i skutecznie uniemoŻliwiają funkcjonowanie i rozwój firm

branŻy transportowej na naszym terenie.
a

W petycji

przedsiębiorcy wskazali na spadek rentowności branŻy transportowej'

szczególnie dotknięte skutkami epidemii koronowirusa poprzez zmniejszającą się liczbę
przewozów orazmalejące stawki przewozowe. W ostatnich tygodniach wojna w Ukrainie oraz
zvńązane z tym sankcje spowodowały

vręcz zapaścw btanzy. Ponadto wskazal| iż wysokośó

podatku od Środków transportowych stanowi znaczący koszt funkcjonowania f,trm branŻy

transportowej

iz

tego względu większośćfirm transportowych nie jest w stanie płació

przyjętych przez radę gminy stawek

i

nosi się

przedsiębiorców zmniejszenie stawek podatku

z

zańiarem zm:'any siedziby. Zdantem

w żaden sposób nie spowoduje

znacznego

obnizenia dochodów budżetowych gminy.

Zdanięm przedsiębiorców obnizka stawek jest konieczna dla przetrwania btanży
transportowej w naszej gminie' a przedsiębiorcy chcą płació podatki'w miejscu swojego
zamteszkania i pracy.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej przyznaje jednostkom samorządu terytorialnego
prawo ustalania wysokościpodatków i opłat lokalnych w zakresie okreŚlonym w ustawie, a
tym samym powala im w ten sposób kreować lokalną politykę fiskalną. Podatek od środków
transportowych jest jednym

przez ustawę

z

z

podatków lokalnych, którego konstrukcja jest regulowana

dnia 1Ż stycznia I99I r. o podatkach

i

opłatach lokalnych. Podatek od

środków transportowych jest świadczeniem stanowiącym w całościdochód budzetu gminy,

realizowanym przez samorządowy organ podatkowy (wójta, burmistrza' prezydenta)

i

ma

charakter majątkowy. Oznacza to, Że opodatkowaniu nim podlegają określoneskładniki

majątku' a za podatnika co do zasady uznaje się podmiot któremu przysługuje prawo
własnościŚrodka transportowego

Władztwo podatkowe gminy w zakresie tego podatku ma charakter częściowy, tzn.
dotyczy tylko niektórych jego elementów konstrukcyjnych. organy gminy nie maja

możliwościbezpoŚredniego wpływania na: podmiot, przedmiot

i

podstawę podatku'

natomiast - w ograniczonp zakresie - mogą regulować inne elementy techniki podatkowej.

Uprawnienia te sprowadzają się do możliwościustalania stawek podatkowych' które jednak

nie mogą być większe niz stawki maksymalne określone w ustawie i

corocznie

waloryzowane na podstawie wskaŹnika inflacji. Rada gminy moŻe dokonać wyłącznie ich
obniżenia (ednak nie mniej niz do wysokości stawek minimalnych lub uchwalió stawki na

poziomie maksymalnym. Dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej I2 ton,
załącznlki do ustawy wprowadzają stawki minimalne. Stawki minimalne różnicowane Są na

podstawie kryterium liczby

osi

pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju

te ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z
wskaźnikiem kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy.

zawieszenia. Stawki
t

procentowym

KuŻde rzeczywiste zmniejszenie obowiązku podatkowego na|eŻy uznać za udogodnienie
podatkowe.

Z

jednej strony Są one korzystne dla podatnika, ale dla budżetów gmin zawsze

wiązą się z utrata dochodów. Do korzyści(preferencji) podatkowych zalicza się niewątpliwie

obniżenie górnych stawek podatkowych - są to sytuacje' w których na mocy uchwały rady

gminy następuje obniżenie tej stawki poniżej poziomu maksymalnego' ustalonego w ustawie
lub rozporządzeniu.

Prognozowany w petycji wzrost dochodów grrriny to nie jedyny czynnik, który musi być

brany pod uwagę przy określaniuwysokoŚci stawek podatku. Gminy' które często
równowaŻyć swoje budzety muszabrać pod uwagę również inne cąmniki:
-stabilnoŚó fi nansowania'

_wpływ na wysokość przyna|eżmej gminie subwencji ogólnej,

muSZą

-redukcja/zwiększenie finansowani

a

zadań własnych.

Pierwszym skutkiem obniżenia stawek podatku od środków transportowych jest spadek
dochodów

z

tego tytułu. Zmiana wysokoŚci dochodów nie jest jedyną konsekwencją

podjęcia takiej decyzj| Zgodrue

z

przepisami ustawy

o

dochodach jednostek samorządu

terytorialnego w celu ustalenia częściwyrównawczej subwencji ogólnej lub wpłat dokoryłvanych

przez JST przyjmuje się dochody' które dana jednostka może uzyskaó, stosując do ich
obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku.
Podczas rozpatrywania ewentualnego obniżenia stawek podatkowych nie należy ograniczać

się jedynie do analizy relacji wysokości stawki podatkowej do |iczby

zarejestrowanych

podatników czy środków transportowych.

Wzrost lub spadek liczby podmiotów objętych tym podatkiem rzutuje pośrednio również
na dochody

z tytlilu podatku od nieruchomoŚci, podatku dochodowego od osób fizycznych i

osób prawnych. Rozpatrując następstwa budżetowe obnizenia stawek podatku od środków
transportowych naleĘ mieć równięŻ na uwadze zmiany poziomu dochodów

z irnych

źródeł

orazznaczące zmiany poziomu niektórych wydatków rwiązanychnp.: z finansowaniem oświaty,
wydatków na energie elektryczną' remonty

i

inweĘcje

Ę.

obniżenie stawek podatku od

środków transportowych nie jest jednak środkiem służącymdo polepszenia sytuacji
ekonomicmej podatników.

W

znaczący sposób nie zapobiegnie teŻ spadkowi rentowności w

danej dziedńrue działalnościgospodarczej, nie wpłynie na liczbę przewozów czy fia stawki
przewozowe. Podatek od Środków transportowych jest jednym z wielu kosztów ponoszonych

przez ptzedsiębiorców. Róznice w wysokości opodatkowania da''ym roku podatkowym w
poszczególnych gminach

nie są w stanie

rekompensowaó innych istotnych czynników

wpĘrvająJych na lokali zaĘę przedsiębiorstw transportowych.

Znaczny wpłyT/ na rynek usfug transportowych wywierają przede wsrystkim działarua
podejmowane na szczeblu krajowym a nie samorządowym, koncentĄące się wokół ubezpieczen

społecmych, czy stawek podatków odprowadzanych do budzetu państwa, norm emisji spalin

czy stawek cła na importowane samoclrody.
Wbrew autbrom petycji obnizenie stawki podatku od Środków transportowych spowoduje
obnizenie dochodów budzetowych, na co gmina Bartniczkó w bieŻącej sytuacji finansowej nie
moze sobie pozwolić.

Mając powyższe na uwadze Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje uznanie w
sprawi e obnizenia stawek podatku od Środków transportowy ch za bezzasadną.

