
Kancelaria UMiG Serock 

Od : 
Wystano: 
Do: 
Temat: 

Zalguniki: 

Urzgd Miasta i Gminy Serock <umg@serock.pl> 
20 wrzeinia 2018 12:07 
kancelaria@serock.pI 
FW: Oficjalna petycja na mocy an. 63 Konstytucji RP w tlybie Ustawy o Petycjach 
(Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w zwiqzku z art 241 KPA 

Inicjatywa-Dbajmy o najmlodszych - ulepszajmy infrastrukture - Zmieniajmy Gminy i 
Szkdy na Lepsze3.doc; Zalgcznik bez tytulu 00173.html; Inicjatywa-Dbajmy o 
najmlodszych - ulepszajmy infrastrukture - Zmieniajmy Gminy i Szkdy na 
Lepsze3.doc.xades; Zdgcznik bez tytulu 00176.html: 
regulamin~domestos_wzorowalazienka~20188v2.pdf; Zalgcznik bez tytulu 00179.html 

Urzqd Miasta i Gminy w Serocku 
ul. Rynek 21,05-140 Serock 
lei. 22 782 88 05 
www.serock.~I 

From: lnicjatywa Dbajmy o komfort najmlodszych - Zmieniajmy Gminy i Srkoly na Lepsze 
[mailto:wzorowalazienka@samorzad.pl] 
Sent: Thursday, September 20,2018 11:32 AM 
To: adresat.urzad@samorzad.pl 
Subjed. Oficjalna petycja na moo/ art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy o Petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 
2014.09.05) w zwigzku z art 241 KPA 

Kierownik Jednostki Samorzqdu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorzqdzie 
gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z 2018.05.24) 
Dyrektor Szkob Podstawowej* 

Dane Podmiotu wnoszqcego petycje znajdujq sie ponitej oraz w zalqczonym pliku sygnowanym 
kwalifikowanym d v i s e m  elektronicznvm - stosownie do dvsvozvcii Ustawy z dnia 5 wrzeinia 2016 r, o . . . .  - -  
uslugach zaufsnia oraz identyfikacji elehronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 20i6.09.29) oraz przepis6w art. 4 
ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05). Data dostarczenia zgodna z dyspozycjq art. 
61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U.2017.459 tj. z 2017.03.02). 

Preambuta Petycji: 

Dnia 20 sierpnia 2018 r. rozpocz@a siq V edycja Programu "Wzorowa tazienka". 
Ze szczegotami Prograrnu motna zapomat sic pod adresem URL: httv:Nbit.lvlWZOROWALAZlENKA 
W zwiqzku z powytszym, kiemjqc siq uzasadnionym interesern spolecznym, wnosimy o podjecie 
nastepujqcego dzialania: 

TreSd petycji: 
$1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w zwiqzku z art. 2 pkt l , 2  i 3 Ustawy z dnia 1 1 lipca 2014 r. o petycjach 
(Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w zw. z art. 241 Kodeksu postqpowania administracyjnego, wnosimy 



' petycje do Kierownika JST o przekazanie niniejszego tekstu/petycji do wszystkich podleglych publicznych 
szkol podstawowych (rowniei tzw. Zespol6w Szk6l). 

Efektem przystqpienia Szkoly Podstawowej do Programu moke by6 sfinansowanie remontu szkolnej 
lazienki. 

Mamy nadziejq, i e  tak jak w poprzednich edycjach, nasza akcja zaktywizuje mieszkahcow oraz Dyrektorow 
Szk& i pomoie wypelniaC zadania zwiqmne z zaspokajaniem potrzeb wsp6lnot lokalnych w kontekicie art. 7 
ust. I Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz.U.2016.446 tj. z dnia 2016.04.04). 

$2) Dodatkowo - chcqc dzialaC lege artis oraz w pelni jawnie i transparentnie - w trybie art. 8 Ustawy o 
petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) wnosimy o opublikowanie niniejszej petycji wraz ze 
wszystkimi zalqcznikami na stronie internetowej JST, wraz z danymi Podmiotu Wnosqcego niniejszq 
Petycjt. 

Osnowa Petycji: 
Program ,,Wzorowa Lazienka" rozpocql siq 20 sierpnia 201 8 roku i jest skierowany do publicznych szk61 
podstawowych. Te z nich, ktore poprzez rejestracje dolqcq do Programu, bedq mogly poglebiaC edukacjq 
uczniow w zakresie wlaiciwych nawykow higienicznych oraz otrzymajq szanse na remont szkolnej tazienki w 
wysokoici 30 000 zl. (Dodatkowe informacje dot. puli nagrbd - znajdujq siq w cqSci dotycqcej szk& - 
poniiej) 
Postulat Ustawodawcy, aby przedmiotem petycji bylo podjecie przez Organ dzialania w sprawie aspektbw 
tycia zbiorowego lub wartoici wymagajqcych szczeg6lnej ochrony w imie dobra wsp6lneg0, mieszcqcych siq 
w zakresie zadah i kompetencji adresata petycji, wydaje sie idealnie wpisywaC w idee fixe Programu 
,,Wzorowa Lazienka". 

Jeieli w nielicznych Urzqdach - "polskie czcionki" w naszym wniosku nie wyiwietlajq sie wlaiciwie - mote to 
wynikaC z niedostosowania systemow Gminy do wymogow Rozpoqdzenia Rady Ministrow z dnia 12 
kwietnia 20 12 r. w sprawie Krajowych Ram lnteroperacyjnoici, minimalnych wymagan dla rejestrow 
publicznych i wymiany inforrnacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagah dla systemow 
teleinformatycznych (Dz.U.2017.2247 t.j. z 2017.12.05) - moina wtedy skorzystaC z zaiqczonego pliku word - 
z to2samq trebiq. 

Cz+6 Petycji dotyaqca Dyrektora Szkoly do pnekazania do wlahciwych miejscowo 
Szk61: 

Szanowna Pani 
Szanowny Pan 
Dyrektor Szkoty Podstawowej 

Dane Podmiotu wnosqcego petycje znajdujq siq poniiej oraz - w zalqczonym pliku sygnowanym 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 wrzeinia 2016 r. o 
usiugach 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. 61 
pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U.2017.459 tj. z 2017.03.02). 

Preambula Petycji: 

Dnia 20 sierpnia br. rozpoczeta siq V edycja Programu "Wzorowa Lazienka". Ze szczegdami Programu 
moina zapoznaC sie pod adresem: ~~P://~~~.Iv/WZOROWALAZIENKA 


































