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Sz. Panĺ
Renata Sutor

Na podstawie art. 13 ust.l ustawy o petycjach.

W związku z Pani petyciąz dnia 18 listopaďa2019 r. skierowaną do

Rady Powiatu infoľmuję, iż Rada Powiatu w Busku _ Zdroju zgodnie z art. 9

ust. 2 ustawy o petycjach rozpahzyła Pani petycję podejmując stosowną

uchwałę.

W zał'ączeniu pľzekazuję uchwałę Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia

13 grudnia 2aI9 ľ. w sprawie rozpatľzeniapetycji wrazz uzasadnieniem.
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Eloktronicznie podpisany przez:

Andrzej Gl dek; starostwo Powiatow€ W Busku"Zdroj

dnia 13 grudnia 20'19 r.

UCHWAŁA NR XIII/I44l20l9
RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU

z dnia l3 gľudnia 2019 r.

w spľawie ľozpatľzenia petycji

Na podstawie aft' l6a ust. l ustawy zdnia 5 czerwca 1998 ľ. o samoľządzie powiatowym (Dz' U.
z20|9 ľ, poz. 511 zpożn. zln.) oľaz aľt. 9 ttst' 2 ustawy zdnia l l lipca 2014 ľ. o petycjach (Dz. U' z2018 r'
poz' 870) uclrwala się co następuje:

$1.
Uznaje się petycję Pani Renaty Sutoĺ w spľawie wpľowadzenia nieodpłatnych miejsc paľkingowychpľzy

szp italu za bezprzedmi otową.

$2.
Zobowiązuje się Pľzewodniczącego Rady Powiatu w Busku - Zdľoju do poinfoľmowania wnoszącej

petycję o sposobie jej załatwienia,

Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

W dniu 25'1il.2019 ľ. Wojewoda Świętokr'zyski pľzekazał do Starostwa Powiatowego w Busku -

Zdroju petycję Pani Renaty Sutor w zakresie zmiany przepisów pľawa (dot. punktu l). Identyczna petycja,

Pani Renaty Sutor wpłynęła do Starostwa w dniu 2'7.11'2019 r.

Pľzewodniczący Rady PowiatLtskieľował petycję do Konlisji Skary, wniosków ipetycji.

Komisja Skaľg' wniosków i petycji ustaliła, Żę wnosząca petycję wnioskuje, aby paľkingi przy

szpitalach, kościołach i cmentaľzach były bezpłatne. Komisja ustaliła, ze Rada Powiatu w świetle

obowiązrrjących pľzepisów pľawa nie jest upľawniona do stalrowienia pľzepisów pľawa miejscowego w tym

zakľesie. odnosząc się do paľkirlgu na teľenie Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju, Komisja

ustaliła, że teren na któľym znajdu.je się paľking został pľzekazany Zespołowi opieki Zdľowotnej w

nieodpłatne uŻytkowanie' Bioľąc powyższe pod uwagę to Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej decydu.je o

zasadach koľzystania z paľkingu. Komisja Skaľg, wĺtiosków ipetycji ustaliła, że paľking pľzy Szpitalu w

Busku - Zdrojujest bezpłatny'

Bioľąc powyŻsze pod uwagę na|eŻy uznac, że petycja W tym zakľesie jest bezpľzedmiotowa.

POUCZENIE

Zgodnie z art' |3 ust. 2 ustawy o petycjach' sposób załatwienia petycji nie moŻe być przedmiotem

skaľg i.
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