
UCHWAŁA NR XXI/141/20
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 29 stycznia 2020 r.

W sprawie rozpatrzenia petycji zgłoszonych przez Panią Renetę Sutor dotyczących 
postulatów w zakresie prawa miejscowego ( bezpłatne parkingi przed kościołami, 
cmentarzami, szpitalami i urzędami oraz  oznakowania takich parkingów), ustawy  

o podatku od towarów i usług  ( uchylenie przepisów w zakresie  posiadania 
obowiązkowego konta VAT w firmowych rachunkach bankowych), zmian w przepisach 

ustawy kodeks cywilny w zakresie  art. 357 oraz zmian    w ustawie o kredycie 
konsumenckim, postępowania spadkowego oraz przepisów   o dożywocie, 
wprowadzenia zasad etyki kupieckiej i zawodowej, oznaczenia produktów 

żywnościowych, zakazu reklam zabawek dla dzieci  w okresie listopad, grudzień, maj  
i czerwiec oraz wykorzystywania psychologii dziecięcej w handlu, w zakresie kodeksu 
postępowania cywilnego w zakresie ugody mediacyjnej, utworzenia ogólnopolskiego 

portalu zbiórek publicznych oraz poparcia w formie uchwały skierowanej do 
Konferencji Episkopaty Polski petycji    o dokonanie pełnej intronizacji Jezusa 

Chrystusa na Króla Polski wniesionej przez Panią Renatę Sutor

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019r. poz. 506, 
z późn. zm.) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach     
(Dz. U. z 2018r. poz. 870 ), po przedłożeniu projektu uchwały przez Komisję Skarg, Wniosków 
i Petycji Rady Miejskiej w Byczynie, Rada Miejska w Byczynie uchwala się, co następuje:

§ 1. Uznaje się Radę Miejską w Byczynie za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji złożonych 
przez Panią Renatę Sutor   zawierających postulaty w zakresie zmiany ustawy o podatku od 
towarów i usług  (uchylenie przepisów w zakresie  posiadania obowiązkowego konta VAT 
w firmowych rachunkach bankowych), zmian w przepisach ustawy kodeks cywilny w zakresie  
art. 357 oraz zmian w ustawie o kredycie konsumenckim, postępowania spadkowego oraz 
przepisów o dożywocie, wprowadzenia zasad etyki kupieckiej i zawodowej, oznaczenia produktów 
żywnościowych, zakazu reklam zabawek dla dzieci  w okresie listopad, grudzień, maj i czerwiec 
oraz wykorzystywania psychologii dziecięcej w handlu, w zakresie kodeksu postępowania 
cywilnego w zakresie ugody mediacyjnej, oraz utworzenia ogólnopolskiego portalu zbiórek 
publicznych.

§ 2. Nie uwzględnić petycji w zakresie postulowanego podjęcia przez Radę Miejską uchwały 
skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski w zakresie proponowanym przez wnoszącą petycję.

§ 3. Uznać za bezprzedmiotowy postulat w zakresie zmiany prawa miejscowego dotyczącego 
bezpłatnych parkingów przed kościołami, cmentarzami, szpitalami i urzędami publicznymi oraz 
oznakowania takich parkingów z uwagi na fakt, iż na terenie gminy Byczyna  nie wprowadzono 
żadnych opłat za korzystanie z parkingów w ciągu dróg gminnych oraz na terenach stanowiących 
własność gminy.

§ 4. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały

§ 5. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Byczynie do zawiadomienia osoby 
wnoszącej   petycje o sposobie ich załatwienia i przesłania kopii uchwały wraz z uzasadnieniem, 
oraz do poinformowania osoby wnoszącej petycje o umieszczeniu ich na stronie internetowej 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Byczynie.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Byczynie

Urszula Bilińska
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Załącznik do uchwały Nr XXI/141/20

Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 29 stycznia 2020 r

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji

W dniu 20 grudnia 2019 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Byczynie 
zapoznała się z  petycjami z dnia 28 listopada 2019 r. i  6 grudnia 2019 r. złożonymi na 
zasadzie art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach w interesie publicznym 
w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego dotyczącego: utworzenia bezpłatnych 
parkingów przed kościołami, cmentarzami, szpitalami i urzędami publicznymi oraz  właściwego 
oznakowania takich parkingów, a także zmiany przepisów prawa w taki sposób  aby we 
wszystkich szpitalach ceny sprzedawanych produktów żywnościowych nie przekraczały cen 
detalicznych obowiązujących w zwykłych sklepach, zmiany przepisów Ustawy z dnia 11 marca 
2014 r. o podatku od towarów i usług  w zakresie uchylenia przepisów dotyczących posiadania 
obowiązkowego konta VAT w firmowych rachunkach bankowych, zmian w  Ustawie z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny w zakresie art. 357 dotyczącym nadzwyczajnej zmiany 
stosunków w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia wysokości świadczenia przy rażącej 
stracie lub rażącym wzbogaceniu się jednej ze stron, zmian w Ustawie z dnia 12 maja 2011 r. 
o kredycie konsumenckim w zakresie zmiany kosztów kredytu w przypadku przedterminowej 
spłaty kredytu przez kredytobiorcę,  wprowadzenia prawem zasad etyki kupieckiej 
i zawodowej, wprowadzenia na polski rynek oznaczenia produktów żywnościowych 
i handlowych  w postaci gwiazdek jakościowych w skali od 1 do 5, wprowadzenia zakazu 
reklam zabawek dla dzieci  w okresie listopad, grudzień, maj i czerwiec oraz wykorzystywania 
psychologii dziecięcej w handlu, zmian w  Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny 
w zakresie ugody mediacyjnej, oraz prawa spadkowego dotyczącego dziedziczenia a także 
przepisów w zakresie  dotyczącym umowy dożywocia, ponadto  utworzenia ogólnopolskiego 
portalu zbiórek publicznych oraz poparcia w formie uchwały skierowanej do Konferencji 
Episkopatu Polski petycji   o dokonanie pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.

Po przeanalizowaniu materiałów Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 
w Byczynie zajęła stanowisko iż w wyżej opisanym zakresie zmiany przepisów prawa władze 
Rady Miejskiej nie mają inicjatywy ustawodawczej i nie są właściwe do rozpatrzenia petycji 
i wymienione postulaty postanawia się przekazać drogą elektroniczną na adres Kancelarii 
Sejmu celem ich rozpatrzenia zgodnie z właściwością. Nadto na terenie Gminy Byczyna 
nie wprowadzono opłat za korzystanie z parkingów usytuowanych w ciągu dróg gminnych oraz 
na terenach stanowiących własność gminy  w związku z powyższym w tym zakresie petycja 
jest bezprzedmiotowa.

Komisja kierując się bezstronnością w sprawach przekonań religijnych i neutralnością 
światopoglądową wynikającą z preambuły oraz art. 25 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,  
wnioskuje do Rady Miejskiej o nie uwzględnienie petycji w zakresie postulowanego  podjęcia 
przez Radę Miejską uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski w  zakresie 
proponowanym przez wnoszącą petycję.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne
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