UCHWAŁA NR XXX/505/2020
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia lokalnej tarczy antykryzysowej
Na podstawie art. 18b ust. 1 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)
Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 2 kwietnia 2020 r. Rada Miejska w Prudniku uznaje petycję w sprawie
wprowadzenia lokalnej tarczy antykryzysowej za bezprzedmiotową.
§ 2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodnicząca Rady zawiadomi wnoszącą petycję.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
Alicja Isalska
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UZASADNIENIE
W dniu 2 kwietnia 2020 roku do Rady Miejskiej w Prudniku wpłynęła petycja w interesie
publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy
antykryzysowej”).
W oparciu o przepis art. 68 ust. 6 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie
działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875 z późn.
zm.), w związku z art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) termin rozpatrzenia petycji dot. wprowadzenia
lokalnej „tarczy antykryzysowej” biegnie od dnia 24 maja 2020 r. i upływa z dniem 24 sierpnia 2020 r.
Pismem z dnia 30 lipca 2020 r., Składająca petycję została powiadomiona o przedłużeniu terminu
rozpatrzenia petycji.
Gmina Prudnik opracowała i wdrożyła własne rozwiązania tzw. „tarczy antykryzysowej”, której
założenia są dostępne na stronach internetowych www.prudnik.pl. Zaproponowana pomoc dotyczy przede
wszystkim przedsiębiorców i odnosi się do podmiotów, które w wyniku pandemii znalazły się w trudnej
sytuacji ekonomicznej.
Wobec powyższego, po zapoznaniu sie ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Miejska
w Prudniku uznaje petycję za bezprzedmiotową.
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