Urząd Miejski w Białymstoku
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku

PETYCJE
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 poz. 870)
Wejście w życie 6 września 2015 r.
Czym jest petycja:
Jest to wystąpienie w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
Przedmiot petycji:
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcie 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.
Termin załatwienia petycji:
Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.



Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2018 r. (DOCX, 14,98 KB)



Petycje
Petycja w sprawie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
2019-09-10 14:12

Petycja w sprawie zniesienia odpłatności za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego dla
wszystkich osób głuchych niezależnie od wieku na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej (LON) oznaczonej
symbolem 03-L w stopniu umiarkowanym w Białymstoku
2019-05-30 13:30

Petycja w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Białymstoku na osiedlach: nr 11 - Piasta i nr 13 - Skorupy
2019-05-30 13:19

Petycja w sprawie opracowania i wdrożenia programu dofinansowania leczenia bezpłodności metodą zapłodnienia
pozaustrojowego In Vitro dla mieszkanek i mieszkańców Białegostoku na lata 2019 - 2022
2018-09-03 13:46

Petycja w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta z dnia 23.04.2018r. w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w
Białymstoku na osiedlach: nr 11- Piasta 1, nr 13 - Skorupy
2018-05-18 14:15

Petycja w sprawie przyznania prawa do ulg w przejazdach środkami komunikacji miejskiej dla osób, które świadczyły
pracę w nielegalnych organizacjach i związkach zawodowych w rozumieniu przepisów do kwietnia 1989 roku, oraz dla
osób które przed 4 czerwca 1989 r. nie wykonywały pracy na skutek represji politycznych
2018-01-04 11:56
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