
Od : "Urzad Miasta i Gminy Serock" <umg@serock.pl> 
Data: 7 wrzeinia 20 17 15: l 1 
Do: <kancelaria@serock.pl> 
Doiqcz: Inicjatywa-Zdrowie Najmtodszych - zmienia.jmy Gminy i Samorzqdy na Lepsze .docx; Inicjatywa- 

Zdrowie Najmlodszych - zrnieniajmy Gminy i Samorzqdy na Lepsze .docx.xades 
Temat: Fw: Petycja + Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w zwiqzku z art. 241 KPA (Dz.U.2016.23) 

From: Inicjatywa - Dbajmy o najmlodszych - Zmieniajmy Gminy-Samorzqdy na Lepsze 
Sent: Thursday, September 7, 2017 2:24 PM 
To: adresat.urzad@samorzad.pl 
Subject: Petycja + Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w zwiqzku z art. 241 KPA (Dz.U.2016.23) 

Kierownik Jednostki Samorzqdu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o 
samorzqdzie gminnym (Dz.U.2016.446 j.t.) 

Dane wnioskodawcy/podmiotu wnoszqcego petycjq - znajdujq siq ponizej oraz - w zatqczonym 
pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do dyspozycji Ustawy z 
dnia 5 wrzesnia 2016 r. o ustugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 
2016.09.29) oraz przepisow art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - 
Data dostarczenia - zgodna z dyspozycjq art. 6 1  pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t.) 

91) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 
(Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w zwiqzku z art. 241 Kodeksu postspowania 
administracyjnego, wnosimy petycje do Kierownika JST - o przekazanie poniiszego wniosku - do 
podlegiych Placowek OSwiatowych - scilicet: wszystkich szkoi podstawowych. 

Niniejszq petycjq przekazujemy za poirednictwem JST, gdyi jak wynika z przeprowadzonej analizy - 
czqid szkot nadzorowanych GminyIMiasta (w dalszym ciagu) nie posiada skrzynek poczty e-mail 
w rozumieniu art. 16 Ustawy o informatyzacji dziatalnoici podmiotow realizujqcych zadania 
publiczne - zintegrowanych z elektronicznym dziennikiem korespondencji (nagminne zai jest 
uiywanie skrzynek przez jednostki administracji publicznej (placowki oiwiatowe) - darmowych 
skrzynek e-mail - reklamujqcych w nazwie podmioty trzecie, etc 

92) Chcemy dziaiad w petni jawnie i transparentnie - dlatego jak zwykle - wnosimy o zwrotne 
potwierdzenie - otrzymania niniejszej petycji przez Gmine oraz opublikowanie treSci petycji na 
stronie internetowej podmiotu rozpatrujqcego petycje lub urzedu go obsiugujqcego (Adresata) - 
na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach - co jest jednoznaczne z wyrazeniem zgodny na 
publikacjq wszystkich danych Podmiotu Wnoszqcego Petycjq. 

Rzeczone potwierdzenie wraz z informacjq z wyszczegolnieniem placowek oiwiatowych, 
nadzorowanych przez JST, wnosimy o przekazanie wnioskodawcy w formie elektronicznej, w 
rozumieniu art. 14 ust. 1 KPA. 
Dla utatwienia, aby nie absorbowad czasu Urzqdnikow - wzmiankowane potwierdzenie i odpowiedi 
(specyfikacja jednostek organizacyjnych) nie muszq by6 sygnowane podpisem elektronicznym. 



- - - - - - - - - - - koniec czqici dotyczqcej wniosku kierowanego do Gminy --------------- 

Wniosek wtaiciwy - do przekazania Kierownikom podlegiych jednostek organizacyjnych (placowek 
oiwiatowych) 

Szanowna Pani 
Szanowny Pan 
Dyrektor Szkoty Podstawowej 

I Petycja 
51) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 
(Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w zwiqzku z art. 241 Ustawy Kodeks postqpowania 
administracyjnego, wnosimy petycje do Dyrektora Szkoty o dokonanie wewngtrznej analizy stanu 
faktycznego, panujqcego w Jednostce - na dzieli ztoienia wniosku, w przedmiocie ksztattowania 
zdrowych nawykow iywieniowych w szkotach. 

Osnowa Petycji 
51.1) Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeristwie iywnoici i iywienia (Dz.U.2017.149 t.j. z 
2017.01.24) oraz jej szczegoiowe delegacje ustawowe w formie Rozporzqdzen Ministra Ofwiaty - 
nakladajq na Dyrektorow Szkot szczegolny obowiqzek dbatoici o jakoSC odiywiania siq Uczniow. 
91.2) Z kolei z odpowiedzi Ministerstwa Edukacji Narodowej udzielonej w ramach interpelacji 
Posta na Sejm RP - Andrzeja Kani - w sprawie wprowadzenia obowiqzku zapewnienia uczniom 
staiego i bezptatnego dostqpu do wody pitnej w szkotach oraz dziaian podejmowanych przez resort 
edukacji w zakresie propagowania w szkoiach i wsrod rodzicow zdrowych nawykow zywieniowych 
(SPS-023-16439113) - wynika, i e  zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzeinia 1991 r. o 
systemie oiwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z poin. zm.) "( ...) rada rodzicow moie 
wystqpowac do dyrektora z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoty lub placdwki m.in. 
z wnioskiem o zmianq asortymentu w sklepiku szkolnym oraz zapewnienie wody pitnej uczniom na 
terenie szkoty.( ...)" 

92) Zatem, biorqc pod uwagq powyisze, wnosimy w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 
petycjach w zwiqzku z art. 241 Ustawy Kodeks postqpowania administracyjnego 
(Dz.U.00.98.1071 j.t.) - petycjq w przedmiocie - o podjqcie przez Dyrektora Szkoty - stosownych 
dziatari i analiz w ramach wzmiankowanego obszaru. 
Dodatkowo, celem tych czynnoici moie by6 zasugerowanie - na najbliiszych posiedzeniach Rady 
Rodzicow - podjecia decyzji dotyczqcej rozpoczqcia starali - zwiqzanych z uruchomieniem 
procesu, ktorego efektem bytoby zapewnienie uczniom statego i bezptatnego dostqpu do wody 
pitnej na terenie szkoiy. 

Uzasadnienie Petycji: 
Jednq z gtownych funkcji wody w organizmie jest transport sktadnikow odiywczych oraz usuwanie 
zbqdnych produktow przemiany materii. Woda umoiliwia rowniei likwidacje toksyn i nadmiaru 
soli, a co za tym idzie - korzystnie wpiywa na pracq serca i ciinienie krwi. Ponadto, ze wzglqdu na 
swoje doSd wysokie ciepto wtaiciwe, ktore nietatwo zmieniC, woda pomaga nam takze w 
utrzymaniu statej temperatury ciata. I, co najwazniejsze, woda dziata stymulujqco na mozg - 
zapewniajpc mu odpowiedni poziom nawilienia, zwieksza jego wydajnoit nawet o kilkanaicie 
procent. Zatem brak dbaloici o state zapewnienie wody pitnej dla Uczniow moze mieC negatywny 
wptyw na zdolnosl: uczenia siq, etc. 




















