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UCHWAł,A NR 305/2020
ZATIZĄDU PoWIATU w BUSKU-ZDROJU

z dnia20 kwictnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia pctycji

Na poĺ.lstawie art.32 ust. l ustawy zdnia5 czeľwca l998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.z20|9 r'
poz.5lI)oľaz aľt. 13ust. lustawyzclnia l1lipca2014r. opetycjach(Dz.U. z2018l'.poz.870)uchwalasię
co następuje:

$ r.

Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju stwierdza, Że Zawafte w petycji postulaty zmiany pľzepisów prawa
miejsco,uvego nie dotyczą spľaw Samorządu powiatowego.

$2.
Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.

$3.
Wykonanie uchwały powierza się Pľzewodniczącemu Zarządu Powiatu w Busku-Zdľoju.

$4.
Uchwała wchodzi w Ącie z clniem podjęcia.
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Zalącznik do uchwaly Nľ 305/2020

Zarz.ądu Powiatu w BLlsku-Zdľojrr

z dnia20 kwietnia 2020 r.

Uzasaĺlnienie

W ĺllriu 3 kwietnia 2020 ľoku do Zarządu Powiatu w Busku-Zdľo.iu wptynęła petyc.ja w spľawie zmiany
pľzepisów pľawa miejscowego poprzez:

l) umorzenie połowy ľocznej wysokości podatku od nieruchomości dla wszystkich mieszkańców
GmiďPowiatów/Województw (tzn. umorzenie ľat podatku od nieruchomości za Il ilII kwartał tego roku)'

aresztę ojego odroczenie na okľes pół ľoku, aponadto obniżenie wysokości tego podatktl do minimum
lv pľzyszłym ľoku kalendaľZowym:

2) niepobieľanie podatków taľgowych pľzez okres pół roku od osób handlujących na jaľmarkach, a po tym

terminie o obniżetrie ich wysokości do minimum;

3) niepobieľarlie podatków od osób, które mają Występy na ulicach !V wyznaczonych do tego miejscach przez

okľes pól ľoku, a po tym teľminie o obniŻcrrie do minimum lvysokości opłat za te występy;

4) umorzeni e przez okľes pół ľoku naleŻności z tytułu wywozu śnrieci, a po tym teľminie o obniżenie opłat za

wywóz śmieci do opłaty nrininlalnej;

5) nie pobieranie opłat za parking przez okres pół roku, a po tym terminie o zmniejszenie opłaty za godzinę

paľkowania;

6) wydanie uchwały solidarnościowej - jednoczące1 wszystkich władz lokalnych w walce z Koronowirusenr
w rym zakľesie.

Po analizie petycji Zarząd Powiatu uznał, Że postulaty zawafte w petycji nie dotyczą spraw samorządu
powiatowego.

W związku Ztym, Że wnosząca petycję zaznaczyła wnagłówku, Że petycja została skieľowana do

wsz)'Stkich Rad Gmin w Polsce i wszystkich Sejnlików Województw w Polsce Zarząd Powiatu uznał, Że

nie ma potrzeby pľzesyłania petycji do poszczególnych Rad Gnrin i Sejmików Województw w Polsce.

odnośnie wydania ,,ttchwały solidarnościowej" Zarząd Powiatu stwierdza, Że brak jest podstaw

pľawnych do podjęcia takiej uchwały.

POUCZENIE

Zgodnie z arÍ. 13 ust. 2 ustalvy o petycjach sposób załatlvienia petycji nie moŻe być przedmiotem Skargi.
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