
UCHWAŁA NR LIV/465/2023 
RADY GMINY PIETROWICE WIELKIE 

z dnia 9 lutego 2023 r. 

w sprawie wniesionej w dniu: 21 listopada 2022 r. petycji członków Partii KORWiN (okręgu 30 – 
rybnickiego) o niepodwyższanie podatków na rok 2023. 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.) 

Rada Gminy Pietrowice Wielkie  

uchwala 

§ 1. Odmawia się uwzględnienia wniesionej w dniu 21 listopada 2022 r. przez członków Partii KORWiN  
(okręg 30 – rybnicki) petycji wzywającej Radę Gminy Pietrowice Wielkie do niepodwyższania podatków na 
rok 2023. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Piotr Bajak 
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UZASADNIENIE 

Ustosunkowując się do petycji członków Partii KORWiN (okręgu 30 – rybnickiego) o 
niepodwyższanie podatków na rok 2023.na wstępie należy wskazać, iż zgodnie z ustawa z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty 
jaką tworzą jej mieszkańcy oraz prowadzenie i załatwianie spraw publicznych o znaczeniu lokalnym, 
niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów.  

Bezspornie do realizacji zadań własnych gminy niezbędne są środki finansowe. Te środki finansowe 
pochodzą z dochodów własnych gmin oraz subwencji. Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 
listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami gminy są wpływy z 
podatków: 

a) od nieruchomości, 
b) rolnego, 
c) leśnego, 
d) od środków transportowych, 
e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, 
f) od spadków i darowizn, 
g) od czynności cywilnoprawnych 

Ponadto dochodami gmin są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób 
fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy oraz udziały we wpływach z 
podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze 
gminy. W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych udziały te wynoszą: 39,34%,, a w 
przepadku podatku dochodowego od osób prawnych – te udziały wynoszą: 6,71%.. 

 Udział podatków lokalnych i podatku rolnego w dochodach Gminy Pietrowice Wielkie wynosi 
ok.17,5%. Oznacza to, że te dochody mają istotne znaczenie dla finansowania zadań własnych naszej 
Gminy. Ustalając stawki tych podatków na rok 2023 należało mieć również na uwadze wskazaną w petycji 
wielkość inflacji w Polsce, która zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w grudniu 2022 r. 
wyniosła 16,6 proc. w ujęciu rok do roku. Natomiast prognozowany wzrost cen w 2023 r., a w szczególności 
wzrost cen tak istotnych dla funkcjonowania jednostek samorządu jak energia elektryczna, gaz i paliwa stałe 
(węgiel) spowoduje, że koszty funkcjonowania naszej Gminy znacznie wzrosną. 

 Mając na uwadze powyższe okoliczności należy wskazać, ze bez podwyższenia w 2023 r. 
aktualnych stawek podatków lokalnych Gminy Pietrowice Wielkie byłoby pozbawione możliwości 
finansowych realizacji całości swoich zadań własnych w 2023 r. 

Reasumując powyższe Rada Gminy Pietrowice Wielkie uznała, iż petycja członków Partii KORWiN  
(okręg 30 – rybnicki) wzywającej do niepodwyższania podatków na rok 2023 nie należy uwzględnić. 
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