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k.e..m...k Jednoslkl Samorządu Tar—,mnalnago .dala. JST. .w mzumlenlu art 13
.990 . o Samorządne gminnym .Dz .) zma 994 .. z d...a zm 05 24.
Dyreklo. Szkoły podslawowar

Dane wmoakodawoylpalyqodawoy'zna.d.›.a alę pomze. oraz .w załączonym pllku sygnowanym
kwalmkowanym podplae... elektronlanym - sleswmlado dyspozyoy Ustawy .. domow. zaufana oraz
.denlyvkaą. elektronlcznel ... Dz u 1 20.9 ! poz (62) o.az przeplsaw ad 4 os. 5 Ustawy opa.yo.aon
(Dz u maW ... z dnla zme 05 .o. , Dała dostarczems , xgodna z dyspuzyqą a.. s. pkl z uelawy Kodeks
oyw.l..y ... Dz u zima . poz 10252 późn zm.

5.) w „...na a.. 2 Ustawy z d...a 5 wrzesnla 20.4 o pelyqach ›wnoslmy petycję do k.a.aw...ka Jednoslkl - o
mmauzenle nasze. pmsby › dotyczące. o.zys.ao.a...a em...y/M.as.alszko.y , do konkursu w .amaan prcglamu
"podwomo ralemw NIVEA" , edyo.a 2019
, szczegóły pod -www.oodwo.ko ...yaa ol

OsnowaWmnsku
N....a.szy... wnuslmy o mzoa..zan.e mazllwnścl powięleeula ma.olku lokalne. spoleczuuścl o wykonana .

..nanaowana pnez osonę «zama m.mę komercyjną) , nodzmne Mle.soe Zabaw , Podworkd Telemów NIVEA
Wa.....kan. pnysląplerlla da wzm.a..ko~anago konkursu jest dysponuwameterenem pod zabudowę nle
...n.a.azy... ...z ma ...z
Kmrownlk JST (unaunnualwprazyda.../Dymka.. Szkoły) dysponując odpowledmm terenem moza zwróclz': 5...
oomoo urgenaaana do lokalnych wola.-znow .ak .... don. km...... wanna. grupa rodzyno... .lp

Dodalkowo
52. Na mncy an aa Konamuq. RP w Zwląxku z art 2 ..a. z ok. .„ z . : Uslawy .: pelyqach w nowego..... do an
24. oraz 243 Kodeksu pnstępnwanla admin.a..aoy.nedo„ wnoslmy petyqę do K.a.ow..ika JST
.wo.nlBurmlalaalezydanla. ...zekazanye ......e.szego lekslu/Delyq. . do wszyslkicn podległych szkół
podstawowych (rewnlez .zw Zespoluw Szkoł), kmre moga dysponowaoterenem pod zabudowę me mnle.szym
...z aan m2 (szczegóły pod ad.ase... URL nnpa llpudworko ...yea pl.

52h) Wnoamy » zwrolna polwlerdzenleo.zakaza...a ......e.azegowmosku do wazys.k.ol. podlagryon Szkol
Pnds'awcwych„ klove moga dysponowaćwyza. określonym«arena...

53) Elak.a.n pnysląplema (Emmy/Szkoły Pndstawuwe.do konkursu moze być sńnsnsawame budowy .adnago
z 20 mdzlnnych macew Zabaw
Wartość kazdego z plaaow zabaw lo az zau lys z.
Wobecne. edyo... any wyrńwnać szansę mmelszych dn...-lazku , e.gan.zalo. , oodz.al.lAd.aaa.ow ..a :
koszyk.
.. kokanzaqe du za lys ....eszkancom. z. Lokallxaqe od za do so tys meszkancćw 3. Lokalizacje puwyze. eu
n,a mleszkańcow

Dodalkowc Szkoły otrzymam ano zaalawow o.o. dn szkolna. śwlechy , szczegóły pod Ww oodwnrko mvea pl

Kazda ze szko. ktora przystąp. do akc.. uzyska ponadm gwavanlawane konapak.y clekawych ›akq. dla
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Pecna hvmzjl 7 of ':InaWntnrok J'elyqa , na mocy ani o3 lttrps fpoczlanome pl'appsurroy 7 lu tt.:A zolwzuąmatx/pr

nauczyerelr , szczegoty pod www podworko nrvea pl

Uproszczone równrez znacznle , procedure zgloszerua lakalrzaqr , do : rntuieyynyorr kwknw - szezegpty podw podworko nlvea pl

Pl-zedmmowy plac zabaw znatdzre stę w maratku emmy/Szkolyoraz przypzynr sre do wzoogaoanra
rnlrastruktury Gminy zwrazanet z terenarnr rekreacylnyml - szczegpty podw podworko ntvea pl
54) Manry nadzreye ze tak tak w poprzednrcnedyqaen - nasza akqa zaktywrzure mreszkancoworaz lokalnych
deoydenlow rpomoze wypetnrac zadama zwrazane : zaspakatanrem pauzeb wspólnot lokalnych › w konteksore
art 7 ust t pkt tu Ustawy z dnra & marca1590 r o samorządzte gmrnnym
55) Zalaczarny nlezbędne malerlaw, lrst przewodru do amm/Szkot wrzualrzaqe podworek, zdtecra z
poprzednren edyctr. etc
skrot do regulamrnu pod https „podworkumyea plllegulamlny/regulammszglnszen pdi

Formularz zgroszerrtowy pnlrne znatdute slę pod adresem URL www podworko nruea pl
w przypadku lwlerdząceludpomedzl na nasza petyqe wystarczy zgtoate udzral w konkursre poprzez
wypetntenre wzmrankowartego formularza onlrne

Fakultatywnre , Jednuslka, aby zwrekszyc swote szanse uzyskanro tadnal : nagrod glownyen , rnoze
zreallzowackretkr Him (ok 3 rnrnutyt o tematyce zwrazaner z naszynr Konkursem (poszukutenry Ialemćw) oraz
zamretetc mrn za pnmncą rzeczonego formularza. a takze przekazac Organtzatorpwr pmwa autorskren du
Frlmu - stosownre do przepisow Ustawy : dnra 4 lutego 1994 r o prawre autorakrnr r plawach pukrewrlych (t t
Dz u z zm r poz mu z pozn zm ) Stosowne klauzule w te mkene .znardura ate w tzeczonym łnrmularzu
onlrne

Cześć Gmln/SZKM otrzymata tuz od Organuatora zapreszenta do konkursu oraz rnarlrngt - oo z pewneśclą
ułalwl podtęeta decyzrr r nnaluaere procedury zptoszenra

Dla Panstwa rnlormaqr zalerzamy rówrllez ktlka puree : tednego z zm wypudowanyctt Placbw Zabaww
ramaon edyql Konkursu 'Podworko trwa"w 2012,2015„201G„2017l2018 r

Reasumuyae w acretym koniekśclewrzesnretszycn pytan, w troaoe o plelęgnaqę wanosct rodzlnnych wnosrmy
pelyqę - na mucy art sa Knuslylucil RP w zwrazku z 241 Ustawy z dna 14 rzerwca tssu r Kodeks
postępuwanta admtnrstracytneoo, o mzpaluenke mozltwpscr powrekezenra nratatku lokatnet spolecznoscro
wykonane tlrnansowane) przez osooe trzeara ttrnnę korryercytnat , Rodzrnnego tsca Zabaw - Podworku
Talerllćw NIVEĄ kwre po oddanru do uzylku statyny slę wtosnoscta spulcueńslw lukamych
Wspomnrananrrna kamereytnawykonalaoy takre dzrororrra non pmm w rentacn prowadzonychdla dobra
apolerznepo programow tszczegoty w zalauonycn materratacnoraz w matenalaen, ktore zostaty tuz
doalarrzone do JST za pomoca srodków kumunlkaqlelektronreznett
Budowa ”Podwńlka Talentow' - bylby palkowrcre snnansowana przez Flmę Nryea sp z o o z sredzroa w
Poznaniu na ooszaraon przygotowanych | przekazanych przez JST

Jeszcze raz zaznaaarny. za zakup r montaz urzadzen test ńnansowany przez Ftrrnę NIVEA sp z o o w
ramaen ogłaszanego Konkursu „PodrrórkoTalentw , edyqa zntg Notabene, tak Panstwo zapewne
parnretaele to ,uz prata nasza akqa tego typu

zaznaczamy ze otraerny dzralac w potnr lege artrs , zatem będzlemywdzraczru za wszelkre uwagl ~ dotyczace
lrnalrzactt przadsrewzręora , zgodnle ze slosowanymtprzez Urzad/Szkole zasadamr : zachowamem zasad
konkurencyyrrosct rwszelkrcn nlezbędnych procedur

opeonre prowadzony konkurs Podworko Talentow NIVEA” rest kantynuacra aqu z lat uoregryen ktore creszyty
ste ogromna populanroseraws od spotecznospr lokalnych

atom-nx. I2:57
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Putzm runnejt _ Ol'tqntnnWnimekj'elyqz , na mocy art na https r'pocztahnm: pl/apprsntm'v'7 W tym 20W0254.0—02618/pr„

Podsumowurao rdea powyzszegu zapytam rest uwzgtędmeme pelyqt maraoer na oetu romet-zama moztrwosor
ewentuatnsgo wsootnegu stwarzanra nowych, bezpiecznych Rodztmwch Melin: Zabaw - "Pouworko Tatentow
NNE " , na terenie cater Pnlskt

Zgodme z Ragutanunern, poprawnre zgtoszone lakaltzacte zostaną zarerastrowanraopubtrkowanena oftctatrtet
stronre konkursu wwwpodwnrknnryaa pt

Pu zakoncmntu procesu rerestraqr na padslame warunkom konkursu zostana wybrane JST/Szkoy w ktorych
Nruea sp z o o. wybudure „Pedwćrku Tatentow” tRodzrnneMtersoe Zabaw]

ouywiścre zstozenrem pregranrurest pelna rawnosć r przerrzystos: dzratam tak aby wszystkre czynnnsct,
pnaąwszy od muteyszego wmosku, skonraywszy na nnatizaqt prqeklu tpwstanru Podwórka Talentów dta
somecznosar LokatnetrSzkory _ udbywaw sre z petnyrn poszanawantem prawa stad azaegotowewarunkt
knukursu pubhkuwane sa pod adresem www podwarko mvea pl

w razre ewentualnym pytań w do merytorykr konkursu , wszetkrcn rntonnacrr udzreta tntotrma organtzamra
konkursu „Podwórko Tatentow › NMEA" pod nr tet (22) samo-sa cnat oraz tonnutarz kontaktowy na strome
kankursowe]

Aby zachawać petna ,awnoscr transparentność dzratara , wnostmy o opuotrkowanre trescr pelyqt na strome
rnternatower podrmotu rozpatrutącego pewqę tuo urzędu gn uustuguracego (Adresatat - na podstawe art 5 ust
1 ww Us13wy u petyqacn - co rest rednoznaana z wyrazanrern zgody na pubtrkaqewszystkrcn danych
cnoemy dzrstac w petnt tswnte ruansparentnre

gs) Wunstmy aby odpowredz znardowata se w lreśct zwrotną wtadumnśct ernart wystanet pod adres e›rnart
rodzrnnernrarsca@sanrorzadpt

57) Wnosrrny o zwrotne porwrerdzenre otrzymanra nrmerszego wmosku na adres mdztnnemtqsw@samur1ad pt

Na mocy pneptsńw Ustawy o ustugacn zautanra oraz Idathkaqt eleklmntczną , do ntnte|szeguwnrosku
zostat dotaaany ptrk podprsany kwartltkowanym pouprsemetektrurttunym , tderwńkutący nadawcę
(Wspmwrttoskcdawcę/Petyqudawcę') lubwspomwmę mmetszegowmoaku ktoregoTozsamość ulawntona
zostata w zataazonynr ptrku

Komentar:
Naszymi dzratantarm _ staramy stę , w mtarę nruztrwoscr , uczestnrczycw podnoszenru pozrornu zaspokarama
zororowycn potrzebWapotnot tokatnyan poprzez rozwor odnosner rntrastruktury -w szczegotnosor
przeznaczana dta Mtodztazy thect | Rodzm

An 225 Kodeksu Pustapowanta Admrmstracyrnega
"5 t Nrkt me moza być narazony na rakrkotwrek uszaerbek tub zarzut z powudu ztdze '

rezett dzrsrat w gramcacn prawem dozwotonycn
5 2 Organypansmowe organyrednostek samorzadu Ierywrtalnegc | rnne organy samunądnwe oraz organy
organtzaqt spokunych są nbwtqzane orzecrwazratac namowanru krytykr r rnnyrn dzratamonr ogranrmatącym
prawo do sktadanra skarg r wmoskow lub dnstarczama mlcrmaqt . do publtkaqt - o znomronacn akaror tuo
wntosku”

skargr tubwnrosku

Marny nadthę, za potrakture Państwa mntelm petyqę - tako dotycząca rozwqu poztamu życta zbtorowegc r

wanoecr wymagaraeyctr sztzegńlnq ocnronyw rrnre dubra wspolnegn (wkład w rozwor kuttury (tzycznet,
terenow rekreacytnycn etc)

zaw-"LUX. tz 57
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Dndalkuwe rnfonnaqs
Smsawmedo an 4 na z pkt I Uslawy o peryqscn 40: u zara 570 I. z dna zma ns mI , osobą
reprezentująca Poornrorwnosząq pelyqę , jest Prezes ZarząduAdam szuIc
Smsuwmedo on 4 nar : pkt 5 ww Usvawy , pelyqa nInIelsza zosIaIamzona za pomocą środków
knmumka ' !ektromunej - a wskazanym zwmlnym adresem pomy eIakrmnmne, ,esI
mdzmnemIeysca@$amomad pI
AdresaIem Petycji › IesI Organ nIawnInny w komparyql
Kierowmk JednoslkISamnnądu Terylunalnegn 45qu JSTI - w mzurmemu an :: ust 3 Uslawy o samorzaazIe
gmmnym (Dz u zum 994t|2201805w
- - nIepolI'zebne skreśhć

Pang I html (14 KB)
Pan_z 3 html (244 Byle)
Pang 5 hImI (217 Byle)
Pang 7 html (244 Byle)

. pan, .9ml 1277 Byra.)

. Konspektedukacylny por 11 ME)

. Pan,; Hmml 4277 EyIsI

. Imqarywa Dbamy o Dnem Mmazrez | Rudzmę , ZmIerIIajmyGmlny na Lepsze doc 4305 KB)

. Pan] 13 mrnI 1244 mm

. Inrqarywa Dbajmy 0 czw Mmzrez | Redzmę , ZmIenIalmy Gmmy na Lepsze doc xaaes 412 Km
Pang Is mmI 1251 Byte)
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