
UCHWAŁA NR XXVIII/205/20 
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE 

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

W sprawie 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 

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2020 r. 
poz. 713) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 870), po przedłożeniu projektu uchwały przez Komisję Skarg, Wniosków 
i Petycji Rady Miejskiej w Byczynie, Rada Miejska w Byczynie uchwala,  co następuje: 

§ 1.  Nie uwzględnić petycji w zakresie  wszystkich postulatów  proponowanych przez 
wnoszącą petycję. 

§ 2.  Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały 

§ 3.  Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Byczynie do zawiadomienia osoby 
wnoszącej   petycję o sposobie jej załatwienia i przesłania kopii uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Byczynie 

 
 

Urszula Bilińska 
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Załącznik do uchwały Nr XXVIII/205/20 

Rady Miejskiej w Byczynie 

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji 

W dniu 1 czerwca  2020 r. Pani Renata Sutor przesłała petycję złożoną 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. Uchwałą z dnia 24 czerwca 2020 r. Rada Miejska 
w Byczynie zleciła Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Byczynie jej analizę. Po 
zebraniu materiałów w przedmiotowej sprawie Komisja nie uwzględniła petycji w zakresie 
dofinansowania pieniężnego lub rzeczowego – tablety oraz utworzenia miejsc i pomieszczeń, 
gdzie można zostawić odzież, obuwie lub żywność. Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie dla 
osób i ich rodzin w szczególności z powodu (art. 7 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej) realizuje świadczenia niepieniężne m.in.: w zakresie niezbędnego ubrania 
i posiłków. Dla osób kwalifikujących się do świadczeń stosowane są zasiłki stałe, okresowe 
i celowe i w związku z powyższym Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie 
nie znajduje zasadności przyznawania dodatkowego świadczenia pieniężnego lub rzeczowego 
na dofinansowanie do zakupu tabletów. Należy przy tym zwrócić uwagę, że Gmina Byczyna 
w związku z epidemią koronawirusa i zawieszenia zajęć w szkołach przystąpiła do programu 
Ministerstwa Cyfryzacji pn. „Zdalna Szkoła” i "Zdalna Szkoła +" uzyskując 74 laptopy  
o wartości około 105 tys. złotych rozdysponowanych dla uczniów szkół podstawowych 
w Byczynie, Biskupicach i Roszkowicach i Kostowie, które posłużyły dzieciom do nauki 
w domu. Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie  nie posiada pomieszczeń, 
w których ewentualnie mogłyby powstać miejsca gdzie można by pozostawić odzież obuwie 
lub żywność, zwłaszcza w aktualnej sytuacji epidemiologicznej w Polsce i zapobieganiem 
rozprzestrzeniania się wirusa SAR-CoV-2. Nie mniej jednak należy podkreślić że mieszkańcy 
Gminy Byczyna, którzy spełniają przesłanki określone w art. 7 Ustawy o pomocy społecznej 
oraz wykazują odpowiednie kryterium dochodowe mają możliwość skorzystania z Banku 
Żywności z Luboszyc. Osoby i rodziny, objęci są wsparciem w formie pomocy żywnościowej 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, program ten współfinansowany jest 
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym i stanowi systematyczne 
wsparcie dla ww. grupy osób. 

W świetle powyższego podjęcie niniejszych uchwały jest zasadne.
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