
UCHWAŁA NR XXVI/191/20 
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie zlecenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Byczynie analizy 
petycji Renaty Sutor złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów 
prawa miejscowego (dofinansowania pieniężnego lub rzeczowego  - tablety dla 
rodziców wychowujących swoje dzieci i mieszkających na terenie gminy Byczyna , 
utworzenia miejsc i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie, żywność dla 
osób potrzebujących oraz przedłużenia terminu jej rozpatrzenia 

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j 
Dz. U. 2020r. poz. 713) w zw. z art. 221 § 1 w zw.  z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), 
art. 10. ust. 1 i art. 13. ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. Z 2018 r. 
poz. 870 ) Rada Miejska  w Byczynie, uchwala co następuje: 

§ 1. 1.  Uznaje się Radę Miejską w Byczynie za właściwą do rozpatrzenia petycji Renaty Sutor 
złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 
(dofinansowania pieniężnego lub rzeczowego- tablety dla rodziców wychowujących swoje dzieci 
i mieszkających na terenie gminy Byczyna, utworzenia miejsc i pomieszczeń, gdzie można 
zostawić odzież, obuwie, żywność dla osób potrzebujących) i zleca Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji Rady Miejskiej w Byczynie jej analizę. 

2. Zawiadamia się wnioskodawcę o niemożności załatwienia w terminie miesiąca, od daty 
wpływu petycji, ze względu na brak możliwości zwołania sesji Rady Miejskiej w Byczynie 
spowodowany zagrożeniem epidemicznym. Do rozpatrzenia petycji wskazuje się termin do 
1 września 2020 r. 

3. Wobec wskazania nowego terminu rozpoznania petycji wnioskodawcy przysługuje prawo do 
wniesienia ponaglenia, na zasadach określonych w art. 37 Kodeksu postępowania 
administracyjnego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej  Rady Miejskiej w Byczynie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Byczynie 

 
 

Urszula Bilińska 
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