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UCHWAŁA Nr ......50^.lS.°^.0
ZARZĄDU POWIATU, ŁOWICKIEGO

z dnia .^..JA^X1^. 2020 roku

^^.
)

w sprawie uznania się przez Zarząd Powiatu Łowickiego za niewłaściwy do rozpatrzeniapetycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawamiejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej") oraz w sprawie petycjizłożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego(wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej")

Na podstawie art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czenvca 1998 r. o samorządziepowiatowym (Dz. U. z 2020 r. póz. 920) oraz art. 6 ust. l i 2 oraz art. 13 ust. l ustawy z dnia11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. póz. 870), Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala,co następuje:

§ l. l. Zarząd Powiatu Łowickiego uznaje się za organ niewłaściwy do rozpatrzeniapetycji z dnia 2 kwietnia 2020 roku, która wpłynęła do tutejszego Urzędu drogą elektronicznąw dniu 3 kwietnia 2020 roku złożoną w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisówprawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej") dla wszystkichobywateli Gmin/PowiatowAVojewodztw poprzez:
l) umorzenie połowy rocznej wysokości podatku od niemchomości dla wszystkich

mieszkańców Gmin/Powiatów/Województwa (tzn. umorzenie rat podatku od
nieruchomości za II i III kwartał tego roku), a resztę o jego odroczenie na okrespół 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 dominimum wysokości opłat za te występy,

4) umorzenie przez okres pół roku należności z tytułu wywozu śmieci, a po tym
tenninie o obniżenie opłat za wywóz śmieci do opłaty minimalnej,

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

i przekazuje przedmiotową petycję Gminom z terenu Powiatu Łowickiego jako organomwłaściwym do jej rozpatrzenia;
2. w zakresie punktu 6 dotyczącego wydania uchwały solidarnościowej -jednoczącejwszystkie władze lokalne w walce z koronawirusem w tym zakresie, petycja nie zasługuje nauwzględnienie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu
Łowickiego, w tym zobowiązuje się go do zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję
o sposobie załatwienia sprawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Łowicki - Marcin Kosiarek

Wicestarosta Łowicki - Piotr Malczyk

Członek Zarządu - Janusz Michalak
Piwek-Agnie^si



..^
4'

Uzasadnienie do Uch-waty Zarzqdu Powiatu Łowickiego w sprawie uznania się przez Zarząd
Powiatu Łowickiego za niewłaściwy do rozpatrzenia petycji złożonej -w interesie publicznym
w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy
antyh'yzysowej") oraz -w sprawie petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany
przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „ tarczy antyh-yzysowej")

W dniu 3 kwietnia 2020 roku do Zarządu Powiatu Łowickiego wpłynęła petycja
złożona w interesie publicznym w zah'esie zmiany przepisów prawa miejscowego
(wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej") dla wszystkich obywateli
Gmin/Powiatów/Województw poprzez:

l) umorzenie połowy rocznej wysokości podatku od nieruchomości dla wszystkich
mieszkańców Gmin/Powiatów/Województwa (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 pół 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 pół roku, a po tym terminie
o zmniejszenie opłaty za godzinę parkowania;

6) wydanie uchwały solidarnościowej - jednoczącej wszystkie władze lokalne w walce
z koronawirusem w tym zakresie.

Petycja była przedmiotem posiedzenia Zarządu Powiatu Łowickiego, na którym
zostało przeprowadzone postępowanie wyjaśniające, w wyniku którego, punktach 1-5, Zarząd
Powiatu Łowickiego uznał się za niewłaściwy do rozpatrzenia petycji złożonej
w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie
lokalnej „tarczy anty kryzysowej") dla wszystkich obywateli Gmin/Powiatów/Województw,
natomiast w punkcie 6 przedmiotowej petycji uznał, iż petycja nie zasługuje na
uwzględnienie.

Na podstawie art. 13 ust. l ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach Zarząd Powiatu
Łowickiego zawiadamia o następującym sposobie załatwienia pety ej i.

Zakres wnioskowanych zmian wskazanych od pkt l do 5 petycji w zakresie
oznaczonym w Uchwale nie należy do kompetencji samorządu powiatowego. Przediniot
petycji nie mieści się w zakresie działań publicznych przepisanych powiatowi, zmiany
w przepisach prawa miejscowego w tym zakresie przysługują samorządom gminnym.

W związku z powyższym zgodnie z art. 6 ust. l ustawy o petycjach adresat petycji,
który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją do podmiotu właściwego do
rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.

Odnosząc się natomiast do sprawy wskazanej w pkt 6 petycji to w tym zakresie
petycja nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ Powiat Łowicki podejmuje działania,
w tym również z innym jednostkami administracji rządowej i samorządowej mających na celu
zwalczanie oraz rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Ponadto podmioty'gospodarcze
oraz osoby fi2yczne borykające się z negatywnymi skutkami pandemii mają" możliwość
skorzystania z zapisów tzw.: „tarczy antykryzysowej", uchwalonej przez polski parlament.
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POUCZENIE

Stosownie do art. 12 ustawy z dnia l ł lipca 2004 r. o petycjach, podmiot właściwy do
rozpatrzenia petycji może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była
przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się na
nowe fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji.
W przypadku tym, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji niezwłocznie infonnuje podmiot
wnoszący petycję o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia i poprzednim sposobie załatwienia
petycji.
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