UCHWAŁA NR XXXIX/494/2022
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 16 marca 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia części petycji z dnia 17 stycznia 2022 r. dotyczącej uruchomienia w mieście
Toszek stałego punktu ułatwiającego bezpośrednią sprzedaż i handel przez rolników
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 18b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870)
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Nie uwzględnia się petycji z dnia 17 stycznia 2022 r. dotyczącej uruchomienia w mieście Toszek
stałego punktu ułatwiającego bezpośrednią sprzedaż i handel przez rolników w części określonej w pkt 2, 3,
5 i 6 z przyczyn określonych w uzasadnieniu uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku do poinformowania podmiotu
wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia w części określonej w pkt 2, 3, 5 i 6.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Tadeusz Kobiernik
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Załącznik do uchwały Nr XXXIX/494/2022
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 16 marca 2022 r.
Uzasadnienie
W dniu 17 stycznia 2022 r. do Rady Miejskiej w Toszku wpłynęła petycja w sprawie uruchomienia
w mieście Toszek stałego punktu ułatwiającego bezpośrednią sprzedaż i handel przez rolników.
Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) petycja
złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ.
Jednocześnie zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 559) rada gminy rozpatruje skargi na działanie wójta i gminnych jednostek organizacyjnych,
wnioski oraz petycje składane przez obywateli, w tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
Zgodnie z postanowieniami § 43b Statutu Gminy Toszek stanowiącego załącznik do Uchwały Nr
XL/328/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Toszek (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 6521 z późn. zm.) Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 9 lutego 2022 r. odbyła posiedzenie w trybie zdalnym
i przeprowadziła postępowanie wyjaśniające z udziałem podmiotu wnoszącego petycję w przedmiotowej
sprawie. Podczas niniejszego posiedzenia komisja zarekomendowała przekazanie rzeczonej petycji w części
obejmującej pkt 1 i 4 według właściwości do Burmistrza Toszka, natomiast w zakresie rozpatrzenia pozostałej
części petycji (określonej w pkt 2, 3, 5 i 6) w wyniku przeprowadzonych głosowań komisja pozytywnie
uwzględniła petycję we wszystkich wskazanych powyżej punktach oraz zarekomendowała przedstawienie
sposobu ich rozpatrzenia Radnym Rady Miejskiej w Toszku na najbliższym wspólnym posiedzeniu komisji
stałych.
Podczas Sesji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 17 lutego 2022 r. Rada Miejska w Toszku w powyższej
sprawie podjęła Uchwałę nr XXXVIII//490/2022 w sprawie przekazania części petycji z dnia 17 stycznia
2022 r. według właściwości.
W dniu 10 marca 2022 r. podczas wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformowała o przeprowadzonym postępowaniu
i zajętym przez komisję stanowisku w zakresie rozpatrzenia petycji dotyczącej uruchomienia w mieście Toszek
stałego punktu ułatwiającego bezpośrednią sprzedaż i handel przez rolników w części określonej
w pkt 2 dotyczącym wykonania rozeznania i przeprowadzenia akcji promocyjnej projektu wśród okolicznych
rolników, pkt 3 dotyczącym bezpłatnego udostępnienia lokalu komunalnego do tego typu sprzedaży,
pkt 5 dotyczącym zrobienia rozeznania warunków sanitarnych i rozliczeń księgowych (przy sprzedaży
pośredniej, w tym lokalu bez zysku) i pkt 6 dotyczącym dodatkowego wydzielenia 2 stanowisk handlowych
nieodpłatnie na placu targowym.
Po przedstawieniu stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Toszku
w powyższej sprawie radni uczestniczący we wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku
podjęli dyskusję. Podkreślono, że w zakresie promocji omawianego projektu Gmina Toszek od dłuższego czasu
już realizuje promowanie lokalnych produktów umożliwiając udział lokalnym rzemieślnikom, rolnikom
w różnych gminnych wydarzeniach, imprezach. Wskazano jednak, że powodzenie niniejszego zadania zależy
przede wszystkim od zaangażowania samych rolników i chęci ich współpracy z gminą.
W kwestii postulatu dotyczącego bezpłatnego udostępnienia lokalu komunalnego do tego typu
sprzedaży produktów rolnych wskazano, że obecnie Gmina nie posiada odpowiedniego lokalu, co
uniemożliwia zarówno jego realizację, jak i powiązanego z nim postulatu dotyczącego rozeznania warunków
sanitarnych.
Podczas debaty odniesiono się także do możliwości prowadzenia przez Urząd Miejski w Toszku
stosownych rozliczeń księgowych związanych z prowadzeniem tego rodzaju działalności gospodarczej, czyli
sklepu. Poinformowano, że jednostki samorządu terytorialnego nie podlegają wpisowi do rejestru
przedsiębiorców, co przesądza o tym, że nie są przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.).
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Prowadzenie księgowości dla tego typu działalności nie podlega księgowości budżetowej, którą
w urzędzie prowadzi się w oparciu o art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.).
W zakresie realizacji punktu dotyczącego nieodpłatnego wydzielenia 2 stanowisk handlowych na placu
targowym wskazano, że zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach
w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz.U z 2021 r. poz. 2290)
wyznaczenie miejsca do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników jest zadaniem własnym gminy.
W związku z powyższym Rada Miejska w Toszku w dniu 26 stycznia 2022 r. podjęła w tej sprawie stosowną
uchwałę, tym samym zapewniając możliwość prowadzenia rolnikom i ich domownikom handlu na terenie
toszeckiego targowiska w piątki i soboty celem sprzedaży własnych produktów spożywczych. Wskazano, że
prowadzenie takiej działalności przez rolników i ich domowników w piątki i soboty zwolnione jest z opłaty
targowej, natomiast w dniu targowym, jakim w Gminie Toszek jest dzień tygodnia – czwartek, nie ma
podstawy prawnej, aby handlujących rolników z takiej opłaty zwolnić.
Ustalono, że rolnicy mają możliwość sprzedaży swoich produktów za pośrednictwem bezpłatnego
serwisu Agro-Market24.pl, którego portal został stworzony, aby pomóc im w dotarciu do odbiorców na swoje
produkty.
Zważywszy na powyższe fakty i przedstawione wyjaśnienia uznano z przyczyn formalno-prawnych,
że przedmiotowa petycja w części określonej w pkt 2, 3, 5 i 6 nie zasługuje na uwzględnienie.
W związku z tym, że organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego są organami kolegialnymi,
jedyną forma prawną, w której rada może się wypowiedzieć w przedmiocie petycji, jest uchwała.
Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne
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