BRM-III.0012.11.5.2020
Protokół nr 13/VIII/2020
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
VIII kadencji Rady Miasta Lublin z dnia 10 czerwca 2020 r.
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbyło się w trybie zdalnym,
uczestniczyli w nim członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności (zał. nr 1 i 2)
stanowiąc quorum niezbędne do opiniowania spraw objętych porządkiem posiedzenia.
Posiedzenie trwało od godziny 17:30 do 18:15.
Posiedzeniu przewodniczył Marcin Bubicz – Przewodniczący Komisji.
Porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie petycji PRUIM Sp. z o.o. z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie podj ęcia
przez Radę Miasta Lublin uchwały w przedmiocie zwolnienia z podatku od nieruchomości.
W związku z brakiem sprzeciwu porządek został przyjęty i nie złożono do niego żadnych
uwag.
Ad 1. Rozpatrzenie petycji PRUIM Sp. z o.o. z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie podjęcia
przez Radę Miasta Lublin uchwały w przedmiocie zwolnienia z podatku od nieruchomości.
Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Marcin Bubicz, który poformował
członków Komisji, że petycjodawcy nie zgłosili chęci udziału na posiedzeniu i zwrócił się
do członków Komisji o zdawanie pytań. Następnie głos zabrał radny Piotr Gawryszczak,
który zwrócił się o wyjaśnienie zagadnienia odroczenia płatności podatków od
nieruchomości. Na pytania radnego odpowiedzi udzieliła Anna Adamowicz dyrektor
Wydziału Podatków, która wyjaśniła, że podatnicy mają taką możliwość i mogą wystąpić
nie tylko z wnioskiem o odroczenie płatności podatku, ale także o umorzenie zaległości
podatkowej czyli podatku należnego do zapłaty. Jako kolejna głos w dyskusji zabrała
radna Małgorzata Suchanowska, która spytała się o możliwość umorzenia opłaty za
„ogródki piwne” na deptaku. Na pytanie radnej odpowiedzi udzielał Andrzej Wojewódzki –
sekretarz miasta, który wyjaśnił, że miasto toczy negocjacja z poszczególnymi podmiotami
celem obniżenia ewentualnych opłat. Konkretne dane mogą być podane radnej w
późniejszym czasie. Następne pytanie zadał radny Marcin Bubicz, który spytał o ilość
wniosków w sprawie umorzenie należności podatkowej. Obecna na posiedzeniu dyrektor
Anna Adamowicz wyjaśniła, że do Urzędu Miasta Lublin wpłynęło 101 wniosków. Niektóre
z nich, z uwagi na braki formalne nie mogły być rozpatrywane. Kolejne pytania zadał
Grzegorz Lubaś, który spytał Czy są jakieś sztywne kryteria czy też są one rozpatrywane
indywidualnie? Pani dyrektor wyjaśniła, że każdy przypadek jest rozpatrywany
indywidualnie z uwagi na fakt, iż sytuacja każdego przedsiębiorcy jest inna.
Następnie Przewodniczący poddał wniosek o uznanie petycji za niezasadną, dodał
też, że uznanie petycji za niezasadną będzie oznaczało przyjęcie przedstawionego
członkom Komisji projektu uchwały, który w razie przyjęcia, zostanie przedłożony Radzie
Miasta Lublin na najbliższej sesji. Głosami: 5 „za", przy
1 „przeciw" oraz 1

„wstrzymującym się" Komisja uznała petycję za niezasadną oraz przyjęła projekt uchwały
w przedmiotowej sprawie wraz z uzasadnieniem.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokółował:
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