Uchwała Nr 29/.

./2020

Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie: rozpatrzenia petycji
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 870) Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim uchwala, co następuje:

§ 1.

Rozpatruje się negatywnie petycję z dnia 2 kwietnia 2020 roku złożoną w interesie
publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy
antykryzysowej"), poprzez:
1) umorzenie połowy rocznej wysokości podatku od nieruchomości dla wszystkich mieszkańców
Gmin/Powiatów/Województw (tzn. umorzenie rat podatku od nieruchomości za II i III kwartał
tego roku), a resztę o jego odroczenie na okres pół roku, a ponadto obniżenie wysokości tego
podatku do minimum w przyszłym roku kalendarzowym;
2) niepobieranie podatków targowych przez okres pół roku od osób handlujących na jarmarkach,
a po tym terminie o obniżenie ich wysokości do minimum;
3) niepobieranie podatków od osób, które mają występy na ulicach w wyznaczonych do tego
miejscach przez okres pół roku, a po tym terminie o obniżenie do minimum wysokości opłat
za te występy;
4)

umorzenie przez okres pól roku należności z tytułu wywozu śmieci, a po tym terminie
o obniżenie opłat za wywóz śmieci do opłaty minimalnej;

5) nie pobieranie opłat za parkingi przez okres pól roku, a po tym terminie o zmniejszenie opłaty
za godzinę parkowania;
6) wydanie uchwały solidarnościowej - jednoczącej wszystkich władz lokalnych w walce
z koronawirusem w tym zakresie.
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu

Powiatu w Sępólnie

Krajeńskim.
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr 29/. .^L/2020
Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 15 czerwca 2020 r.
W dniu 3 kwietnia 2020 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej złożono petycję
w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego - wprowadzenie lokalnej
tarczy antykryzysowej. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o petycjach - petycja może być złożona przez
osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych
podmiotów, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z
wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Jednocześnie
w świetle art. 2 ust. 3 powołanej ustawy - przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności,
zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej
podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w
imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Postulat
zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez:
1) umorzenie połowy rocznej wysokości podatku od nieruchomości dla wszystkich mieszkańców
Gmin/Powiatów/Województw (tzn. umorzenie rat podatku od nieruchomości za II i III kwartał
tego roku), a resztę o jego odroczenie na okres pół roku, a ponadto obniżenie wysokości tego
podatku do minimum w przyszłym roku kalendarzowym;
2) niepobieranie podatków targowych przez okres pół roku od osób handlujących na jarmarkach,
a po tym terminie o obniżenie ich wysokości do minimum;
3) niepobieranie podatków od osób, które mają występy na ulicach w wyznaczonych do tego
miejscach przez okres pół roku, a po tym terminie o obniżenie do minimum wysokości opłat
za te występy;
4)

umorzenie przez okres pól roku należności z tytułu wywozu śmieci, a po tym terminie
o obniżenie opłat za wywóz śmieci do opłaty minimalnej;

5) nie pobieranie opłat za parkingi przez okres pól roku, a po tym terminie o zmniejszenie opłaty
za godzinę parkowania
nie mieści się w zakresie zadań i kompetencji Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim. Zarząd
Powiatu, zgodnie z art. 26 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) - jest organem wykonawczym powiatu, którego zadania określa przepis
art. 32 powołanej ustawy. Przepis art. 2

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) wyznacza kryteria podmiotowości i samodzielności gminy wskazując,
że gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność (ust.l),
gmina posiada osobowość prawną (ust.2), samodzielność gminy podlega ochronie sądowej (ust.3).
Organ wykonawczy innego szczebla samorządu terytorialnego, jakim jest Zarząd Powiatu w Sępólnie
Krajeńskim, nie posiada uprawnień do wkraczania w kompetencje gmin, co uzasadnia negatywne
rozpatrzenie wniesionej petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. Jednocześnie
informuje się, w odniesieniu do postulatu dotyczącego wydania uchwały solidarnościowej jednoczącej wszystkie władze lokalne w walce z koronawirusem Zarząd Powiatu w Sępólnie
Krajeńskim nie widzi potrzeby podejmowania uchwały w tym zakresie.
Zgodnie z art.13 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018r. poz. 870) sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
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