
Staszów, 19.02.2018 r.
Urząd Miasta i Gminy

w Staszowie
ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów

Znak: Or.152.5.2017.III

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku 
przez Urząd Miasta i Gminy w Staszowie

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1123) informuję, że w 2017 roku do Urzędu

Miasta i Gminy w Staszowie wpłynęły cztery petycje w trybie w/w ustawy tj:

Lp. Data wpływu
petycji

Podmiot wnoszący
petycję

Treść petycji Nazwa komórki
załatwiającej

petycję

Data i sposób
załatwienia

petycji

1 2 3 4 5 6

1. 14.02.2017 r. Szulc-Efekt Sp. z o. o., 

ul. Poligonowa 1 
04-051 Warszawa

Wniosek I
§1) Na mocy art. 61 Konstytucji RP 
w związku z art. 6 ust. 1 pkt. lit. c Ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2015.2058 z dnia 2015.12.07) - 
wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie czy Urząd (Gmina) 
ustanowiła i eksploatuje - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - 
scilicet - w rozumieniu dyspozycji §20 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (Dz. U. 2012.526) ?
§2) Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca - w trybie wyżej 
powołanych przepisów - wnosimy o udzielnie informacji publicznej 
w przedmiocie - czy Urząd (Gmina) opracował wzmiankowany System 
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na podstawie Polskiej Normy PN-
ISO/IEC 27001 - stosownie do wymogów §20 ust. 3 cytowanego powyżej 

Wydział Promocji 
i Informatyki

w dniu 22.02.2017 r. 
wysłano odpowiedź na 
petycję
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Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, (...) ?
§3) W trybie wyżej powołanych przepisów - wnosimy o udzielnie informacji 
publicznej w przedmiocie - kiedy ostatni raz wykonano w Jednostce 
Samorządu Terytorialnego - okresowy audyt wewnętrzny w zakresie 
bezpieczeństwa informacji, w rozumieniu §20 ust. 2 pkt. 14 ww. 
Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności (...) ?
Wniosek II Odrębny - Petycja w trybie Ustawy o petycjach:
Tym razem Preambuła wniosku jest dosyć rozległa, gdyż - poza powyższym 
wnioskiem w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej:
II.§4) Wnosimy - w trybie art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - o publikację - w całości - 
niniejszego wniosku - na stronie Internetowej (lub w BIP) Gminy/Miasta - 
Adresata.

2. 10.05.2017 r. Szulc-Efekt Sp. z o. o., 
ul. Poligonowa 1 

04-051 Warszawa

W trybie art. 2 Ustawy z dnia 5 września 2014 o petycjach (Dz.U.2014.1195) - 
wnosimy petycję do Kierownika Jednostki - o rozpatrzenie naszej prośby - 
dotyczącej przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach 
programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2017- szczegóły pod - 
www.podworko.nivea.pl
Osnowa Wniosku:
Niniejszym wnosimy o rozpatrzenie możliwości powiększenia majątku lokalnej
społeczności o wykonane i finansowane przez osobę trzecią (firmę 
komercyjną) - Rodzinne Miejsce Zabaw - Podwórko Talentów NIVEA.
Warunkiem przystąpienia do wzmiankowanego konkursu jest dysponowanie 
terenem pod zabudowę nie mniejszym niż 400 m2.
Kierownik JST (Wójt/Burmistrz/Prezydent/Dyrektor Szkoły) dysponując 
odpowiednim terenem może zwrócić się pomoc organizacyjną do lokalnych 
społeczności jak np.: dom kultury, świetlica, grupa rodziców itp.
Dodatkowo:
§2) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art 2 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) 
w nawiązaniu do art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnosimy 
petycję do Kierownika JST (Wójta/Burmistrza/Prezydenta) przekazanie 
niniejszego tekstu/petycji - do wszystkich podległych szkół podstawowych 
(również tzw. Zespołów Szkół), które mogą dysponować terenem pod 
zabudowę nie mniejszym niż 400 m2. (szczegóły pod adresem URL 
https://podworko.nivea.pl/o-akcji/dla-gmin-szkol w części „Warianty”)
Fakultatywnie Prosimy również o przekazanie petycji do Szkół Podstawowych 

Biuro Pozyskiwania 
Środków Finansowych

w dniu 07.06.2017 r. 
wysłano odpowiedź na 
petycję
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miejscowo właściwych dla Gminy/Miasta, których organem założycielskim jest
Fundacja/ Stowarzyszenie dysponujące wyżej określonym terenem.
§2b) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie przekazania niniejszego wniosku do 
wszystkich podległych Szkół Podstawowych, które mogą dysponować wyżej 
określonym terenem.
§3) Efektem przystąpienia Gminy/Szkoły Podstawowej do konkursu może być 
sfinansowanie budowy, jednego z 20 rodzinnych Placów Zabaw.
Przedmiotowy plac zabaw znajdzie się w majątku Gminy/Szkoły oraz 
przyczyni się do wzbogacenia infrastruktury Gminy związanej 
z terenami rekreacyjnymi - szczegóły pod www.podworko.nivea.pl
§4) Mamy nadzieję, że tak jak w poprzednich edycjach - nasza akcja 
zaktywizuje mieszkańców oraz lokalnych decydentów i pomoże wypełniać 
zadania związane z zaspokajaniem potrzeb wspólnot lokalnych - w kontekście 
art. 7 ust. 1 pkt. 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U.2016.446 t.j. z dnia 2016.04.04) §5) Załączamy niezbędne materiały, list 
przewodni do Gmin, list przewodni do Szkół, skrót regulaminu, wizualizacje 
podwórek, zdjęcia z poprzednich edycji.
Formularz zgłoszeniowy online znajduje się pod adresem URL: 
www.podworko.nivea.pl
W przypadku twierdzącej odpowiedzi na naszą petycję wystarczy zgłosić 
udział w konkursie poprzez wypełnienie wzmiankowanego formularza online.
Warunkiem sine qua non - uczestnictwa w konkursie - jest również realizacja 
krótkiego filmu (3 minuty) o tematyce związanej z naszym Konkursem 
(poszukujemy talentów) oraz zamieszczenie filmu za pomocą rzeczonego 
formularza, a także przekazanie Organizatorowi praw autorskich do Filmu - 
stosownie do przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (Dz.U.2016.666 z dnia 2016.05.16) Stosowne klauzule 
w tej mierze - znajdują się w rzeczonym formularzu online.
Cześć Gmin/Szkół otrzymała już od Organizatora zaproszenia do konkursu 
oraz mailingi - co z pewnością ułatwi podjęcie decyzji i finalizację procedury 
zgłoszenia.
Dla Państwa informacji załączmy również kilka zdjęć z jednego z 180 
wybudowanych Placów Zabaw w ramach edycji Konkursu “Podwórko Nivea” 
w 2012, 2015 i 2016 r.
Reasumując, w ścisłym kontekście wcześniejszych pytań, w trosce 
o pielęgnację wartości rodzinnych, wnosimy petycję - na mocy art. 63 
Konstytucji RP w związku z 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t) - o rozpatrzenie 
możliwości powiększenia majątku lokalnej społeczności o wykonane 
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(finansowane) przez osobę trzecią (firmę komercyjną) - Rodzinnego Miejsca 
Zabaw - Podwórko Talentów NIVEA, które po oddaniu do użytku stałyby się 
własnością społeczeństw lokalnych.
Wspomniana firma komercyjna wykonałaby takie działania non profit 
w ramach prowadzonych dla dobra społecznego programów (szczegóły 
w załączonych materiałach oraz w materiałach, które zostały już dostarczone 
do JST za pomocą środków komunikacji elektronicznej).
Budowa “Podwórka Talentów” - byłby całkowicie sfinansowana przez Firmę 
Nivea sp. z o.o. na obszarach przygotowanych i przekazanych przez JST.
Jeszcze raz zaznaczamy, że zakup i montaż urządzeń jest finansowany przez 
Firmę NIVEA sp. z o.o. w ramach ogłoszonego Konkursu ,,Podwórko 
Talentów” - edycja 2017. Notabene, jak Państwo zapewne pamiętacie, to już 
czwarta nasza akcja tego typu.

3. 04.09.2017 r. Szulc-Efekt Sp. z o. o., 
ul. Poligonowa 1 

04-051 Warszawa

Preambuła Petycji:
Dnia 21 sierpnia rozpoczęła się IV edycja Programu "Wzorowa Łazienka”.
Ze szczegółami Programu można zapoznać się pod adresem 
URL:www.wzorowalazienka.pl
W związku z powyższym, kierując się uzasadnionym interesem społecznym - 
wnosimy o podjęcie następującego działania:
Treść petycji:
§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy 
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) 
w zw. z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego,wnosimy petycję do
Kierownika JST o przekazanie niniejszego tekstu/petycji do wszystkich 
podległych publicznych szkół podstawowych (również tzw. Zespołów Szkół).
Efektem przystąpienia Szkoły Podstawowej do Programu może być 
sfinansowanie remontu szkolnej łazienki.
Mamy nadzieję, że tak jak w poprzednich edycjach, nasza akcja zaktywizuje 
mieszkańców oraz Dyrektorów Szkół i pomoże wypełniać zadania związane 
z zaspokajaniem potrzeb wspólnot lokalnych w kontekście art. 7 ust. 1 Ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 t.j. z dnia 
2016.04.04). 
§2) Dodatkowo w trybie art. 8 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 
2014.09.05) wnosimy o opublikowanie niniejszej petycji wraz ze wszystkimi 
załącznikami na stronie internetowej JST, wraz z danymi Podmiotu 
Wnoszącego niniejszą Petycję.
Osnowa Petycji:
Program „Wzorowa Łazienka” rozpoczął się 21 sierpnia 2017 roku 
i jest skierowany do publicznych szkół podstawowych. Te z nich, które poprzez

Wydział Edukacji, 
Kultury i Sportu

w dniu 28.11.2017 r. 
wysłano odpowiedź na 
petycję
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rejestrację dołączą do Programu, będą mogły pogłębiać edukację uczniów 
w zakresie właściwych nawyków higienicznych oraz otrzymają szansę na 
remont szkolnej łazienki w wysokości 30 000 zł.
—————— 
Część Petycji dotycząca Dyrektora Szkoły do przekazania do właściwych 
miejscowo Szkół:
Szanowna Pani
Szanowny Pan
Dyrektor Szkoły Podstawowej
Dane Podmiotu wnoszącego petycje znajdują się poniżej oraz - 
w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania 
oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) oraz 
przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)
Data dostarczenia zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny 
(Dz. U. 2014.121 j.t.).
Preamabuła Petycji:
Dnia 21 sierpnia br. rozpoczęła się IV edycja Programu "Wzorowa Łazienka”. 
Ze szczegółami Programu można zapoznać się pod 
adresem:www.wzorowalazienka.pl
Przedmiot Petycji:
§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy 
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w zw. 
z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego,wnosimy petycję do 
Dyrektora Szkoły o dokonanie analizy przedłożonej propozycji oraz rozważnie 
przystąpienia do opisanego w niniejszej petycji Programu.
Postulat Ustawodawcy, aby przedmiotem petycji było podjęcie przez Organ 
działania w sprawie aspektów życia zbiorowego lub wartości wymagających 
szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie 
zadań i kompetencji adresata petycji, wydaje się idealnie wpisywać w idee fixe 
Programu „Wzorowa Łazienka”.
Załączamy niezbędne materiały: Regulamin, przykładowe zdjęcia 
z poprzednich edycji konkursu, etc .
Formularz zgłoszeniowy online znajduje się pod adresem URL: 
www.wzorowalazienka.pl
W przypadku twierdzącej odpowiedzi na naszą petycję wystarczy zgłosić 
udział w konkursie poprzez wypełnienie wzmiankowanego formularza online.
Dzięki akcjom tego typu Jednostka Administracji Publicznej ma możliwość 
zgodnie z regulaminem Programu uzyskać wartość dodaną bez angażowania 
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środków publicznych.
W związku z powyższym oraz w trosce o najmłodszych Obywateli Uczniów 
Szkół wnosimy petycję na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy 
o petycjach w związku z 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t) o rozpatrzenie 
możliwości remontu szkolnej łazienki, a tym samym przystąpienia do konkursu
opisanego powyżej. Remont łazienki byłby sfinansowany przez spółkę 
Unilever Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 134, 
02-305 Warszawa (www.unilever.pl).
Każda Szkoła Podstawowa może przyłączyć się do akcji i pomóc zamienić 
szkolne toalety we wzorowe łazienki oraz wesprzeć edukację najmłodszych na 
temat zasad higieny.
Program „Wzorowa Łazienka” rozpoczął się 21 sierpnia 2017 roku i jest 
skierowany do publicznych szkół podstawowych.
Te z nich, które poprzez rejestrację dołączą do Programu, będą mogły 
pogłębiać edukację uczniów w zakresie właściwych nawyków higienicznych 
oraz otrzymają szansę na remont szkolnej łazienki w wysokości 30 000 zł.
Osnowa Petycji:
Marka Domestos od wielu lat podejmuje wyzwanie zmiany szkolnych toalet. 
Udział szkoły w Programie to również możliwość poszerzenia wiedzy dzieci na
temat higieny.
Poniżej zamieszczony opis Programu znajduje się również w załączonym 
odrębnym pliku word.
Miejsce, w którym każdy chce czuć się komfortowo, do którego powinien mieć
swobodny dostęp i móc z niego korzystać bez skrępowania. Czysta, 
funkcjonalna, wygodna, przystosowana do wieku i potrzeb, estetyczna – tak 
powinna wyglądać wzorowa łazienka. Niestety, te znajdujące się w polskich 
szkołach często są dalekie od ideału.
Dlatego już po raz czwarty rozpoczynamy Program „Wzorowa Łazienka”, 
którego inicjatorem jest marka Domestos. Celem akcji jest poprawa warunków 
sanitarnych w szkolnych łazienkach oraz edukacja uczniów w zakresie 
właściwego dbania o higienę.
Program „Wzorowa Łazienka” rozpoczął się 21 sierpnia 2017 roku 
i jest skierowany do publicznych szkół podstawowych. Te z nich, które poprzez
rejestrację dołączą do Programu, będą mogły pogłębiać edukację uczniów 
w zakresie właściwych nawyków higienicznych oraz otrzymają szansę na 
remont szkolnej łazienki w wysokości 30 000 zł.
Cel i założenia Programu
Założenia programu „Wzorowa Łazienka” są wynikiem badań 
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i obserwacji, z których wynika, że szkolne łazienki postrzegane są przez 
uczniów i rodziców jako niefunkcjonalne, stare, zaniedbane 
i niewyposażone w podstawowe środki higieny.
Ich stan negatywnie ocenia także co trzecie biorące udział w badaniu dziecko. 
Ponadto aż 39% uczniów zgłasza swoim rodzicom problemy związane 
z korzystaniem ze szkolnych toalet (źródło: GfK 2014 | Badanie stanu 
szkolnych toalet przed kampanią CSR dla marki Domestos, Lipiec 2014).
Dodatkowo, nie wszyscy uczniowie mają dostęp do edukacji w zakresie 
higieny.
Program „Wzorowa Łazienka” ma pomóc zmienić tę sytuację. Po pierwsze, 
wzięcie przez szkołę udziału w programie daje szansę pogłębienia świadomości
uczniów w zakresie higieny. Każda szkoła, która przystąpi do programu, 
otrzyma bowiem dedykowane materiały edukacyjne wraz ze scenariuszami 
lekcji. Są one przygotowane w taki sposób, aby można było z nich korzystać na
lekcjach wychowawczych dla dzieci w każdej klasie szkoły podstawowej. 
Po drugie, każda zarejestrowana szkoła weźmie udział w konkursie, w którym 
nagrodą główną będzie wsparcie finansowe w wysokości 30 000 zł na remont 
szkolnej łazienki.
W poprzednich trzech edycjach do programu przystąpiło łącznie ponad 2500 
szkół z całej Polski. W każdej 
z nich zwycięskie szkoły miały możliwość przeprowadzenia remontu, 
w wyniku którego powstały nowe, kolorowe, przyjazne, funkcjonalne, czyste 
łazienki.
Jak wziąć udział w Programie i mieć szansę na nagrodę?
Aby szkoła mogła otrzymać materiały edukacyjne oraz starać się o nagrodę, 
którą jest sfinansowanie remontu szkolnej łazienki, musi zarejestrować się na 
stronie www.wzorowalazienka.pl 
1200 placówek, które zgłoszą się do programu jako pierwsze, otrzyma 
specjalne paczki powitalne. Rejestracji może dokonać dyrektor placówki lub 
inna osoba dorosła za jego zgodą, w okresie od 21 sierpnia 2017 r. do 30 
listopada 2017 r. Głosowanie na zarejestrowane szkoły będzie możliwe od 11 
września 2017 r. do 30 listopada 2017 r. Każdego dnia można oddać 
1 głos z jednego adresu e-mail. Szkoły będą mogły zdobywać także dodatkowe 
punkty, biorąc udział w różnych aktywnościach związanych z tematem 
programu, na przykład edukacją w zakresie higieny. Szkoły 
z największą liczbą punktów będą miały szansę na remont szkolnej łazienki 
o wartości 30 000 zł. Dodatkowo 100 kolejnym placówkom zostanie 
przekazany roczny zapas produktów Domestos, które pomogą dbać o czystość i
higienę w szkolnych toaletach.
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Regulamin programu oraz szczegółowe informacje dotyczące zasad 
przyznawania punktów znajdują się na www.wzorowalazienka.pl
Dodatkowo Regulamin został również dołączony do niniejszej Petycji.
Inicjator programu: Domestos
Organizator programu: Ad Craft
Opieka PR programu: Yellowcups – www.yellowcups.pl
Notabene pozwalamy sobie przypomnieć, że podjęcie jakichkolwiek działań 
przez Dyrektora powinno być poprzedzone analizą stanu faktycznego (innych 
petycji tego typu) oraz dokumentacji, tak aby wszystkie ewentualne czynności 
były prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz 
postępowania lege artis.

4. 08.09.2017 r. Szulc-Efekt Sp. z o. o., 
ul. Poligonowa 1 

04-051 Warszawa

§1) 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 związku z art. 241 Kodeksu
postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Kierownika JST - 
o przekazanie poniższego wniosku - do podległych Placówek Oświatowych - 
scilicet:wszystkich szkół podstawowych.
Niniejszą petycję przekazujemy za pośrednictwem JST, gdyż jak wynika 
z przeprowadzonej analizy - część szkół, nadzorowanych Gminy/Miasta 
(w dalszym ciągu) nie posiada skrzynek poczty e-mail w rozumieniu art. 16 
Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne - zintegrowanych z elektronicznym dziennikiem korespondencji 
(nagminne zaś jest używanie skrzynek przez jednostki administracji publicznej 
(placówki oświatowe) - darmowych skrzynek e-mail - reklamujących w nazwie
podmioty trzecie, etc
§2) Chcemy działać w pełni jaw nie i transparentnie - dlatego jak zwykle - 
wnosimy o zwrotne potwierdzenie - otrzymania niniejszej petycji przez Gminę 
oraz opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu 
rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata) - na podstawie 
art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach - co jest jednoznaczne 
z wyrażeniem zgodny na publikację wszystkich danych Podmiotu Wnoszącego 
Petycję.
Rzeczone potwierdzenie wraz z informacją z wyszczególnieniem placówek 
oświatowych, nadzorowanych przez JST, wnosimy o przekazanie 
wnioskodawcy w formie elektronicznej, w rozumieniu art. 14 ust. 1 KPA.
Dla ułatwienia, aby nie absorbować czasu Urzędników - wzmiankowane 
potwierdzenie i odpowiedź (specyfikacja jednostek organizacyjnych) nie muszą
być sygnowane podpisem elektronicznym.
............
koniec części dotyczącej wniosku kierowanego do G m in y

Wydział Edukacji, 
Kultury i Sportu
Wydział Promocji 
i Informatyki

w dniu 05.12.2017 r. 
wysłano odpowiedź na 
petycję
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...................
Wniosek właściwy - do przekazania Kierownikom podległych jednostek 
organizacyjnych (placówek oświatowych) 
Szanowna Pani
Szanowny Pan
Dyrektor Szkoły Podstawowej 
I Petycja
§1) 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 związku z art. 241 Ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego, wnosimy petycję do
Dyrektora Szkoły o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego, 
panującego w Jednostce – na dzień złożenia wniosku, w przedmiocie 
kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach.
Osnowa Petycji
§1.1) Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 
(Dz.U.2017.149 t.j. z 2017.01.24) oraz jej szczegółowe delegacje ustawowe 
w formie Rozporządzeń Ministra Oświaty - nakładają na Dyrektorów 
Szkół szczególny obowiązek dbałości o jakość odżywiania się Uczniów.
§1.2) Z kolei z odpowiedzi Ministerstwa Edukacji Narodowej udzielonej 
w ramach interpelacji Posła na Sejm RP - Andrzeja Kani - w sprawie 
wprowadzenia obowiązku zapewnienia uczniom stałego i bezpłatnego dostępu 
do wody pitnej w szkołach oraz działań podejmowanych przez resort edukacji 
w zakresie propagowania w szkołach i wśród rodziców zdrowych nawyków 
żywieniowych (SPS-023-16439/13) - wynika, że zgodnie z art. 54 ust. 1 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572, z późn. zm.) "(...) rada rodziców może występować do dyrektora 
z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki m.in. 
z wnioskiem o zmianę asortymentu w sklepiku szkolnym oraz zapewnienie 
wody pitnej uczniom na terenie szkoły. (...)"
§2) 
Zatem, biorąc pod uwagę powyższe, wnosimy w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o petycjach w związku z art. 241 Ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U.00.98.1071 j.t.) - petycję w przedmiocie - o podjęcie 
przez Dyrektora Szkoły - stosownych działań i analiz w ramach 
wzmiankowanego obszaru.
Dodatkowo, celem tych czynności może być zasugerowanie - na najbliższych 
posiedzeniach Rady Rodziców - podjęcia decyzji dotyczącej rozpoczęcia starań
- związanych z uruchomieniem procesu, którego efektem byłoby zapewnienie 
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uczniom stałego i bezpłatnego dostępu do wody pitnej na terenie szkoły.
Uzasadnienie Petycji:
Jedną z głównych funkcji wody w organizmie jest transport składników 
odżywczych oraz usuwanie zbędnych produktów przemiany materii. Woda 
umożliwia również likwidację toksyn i nadmiaru soli, a co za tym idzie - 
korzystnie wpływa na pracę serca i ciśnienie krwi. Ponadto, ze względu na 
swoje dość wysokie ciepło właściwe, które niełatwo zmienić, woda pomaga 
nam także w utrzymaniu stałej temperatury ciała. I, co najważniejsze, woda 
działa stymulująco na mózg - zapewniając mu odpowiedni poziom nawilżenia, 
zwiększa jego wydajność nawet o kilkanaście procent. Zatem brak dbałości 
o stałe zapewnienie wody pitnej dla Uczniów może mieć negatywny wpływ na 
zdolność uczenia się, etc.
II Wniosek Odrębny - w trybie jak opisano poniżej.
§3) Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c (skutki realizacji zadań publicznych) 
oraz art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. b ww. Ustawy - wnosimy o udzielenie informacji 
publicznej w przedmiocie:
- Czy w ostatnich 3 latach Rada Rodziców - występowała do Dyrektora Szkoły 
- stosownie do dyspozycji art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty - z wnioskiem lub opinią dotyczącą spraw związanych 
z kształtowaniem - zdrowych zasad żywienia wśród Uczniów Szkoły?
§4) Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie je s t twierdząca - wnosimy 
w trybie ww. przepisów - o krótkie opisanie (maksymalnie w 3 zdaniach) - 
treści rzeczonego wniosku oraz ewentualnych skutków jego wdrożenia.
Notabene - Współwnioskodawcy - rozważają przygotowanie kampanii 
promocyjnej, w której zaproponują konkurs w ramach którego Szkoła będzie 
mogła uzyskać - gratis wraz z dystrybutorem - zapas wody na pierwsze 3 
miesiące."
Konkurs zostanie przygotowany per analogiam - innych akcji 
współorganizowanych przez Wnioskodawcę (dobrze znanych już 
w Gminach i Szkołach) typu Podwórko Nivea, Wzorowa Łazienka,
etc
Współwnioskodawca - zajmujący się ex professo - przedmiotową problematyką
posiada - stosownie do art. 28 KPA - interes prawny związany z zamiarem 
zainteresowania Dyrektorów Szkół - wyżej sygnalizowanymi zagadnieniami. 
Oczywiście - procedura na wszystkich etapach powinna być prowadzona lege 
artis – z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji w związku 
z wydatkowaniem środków publicznych, etc
§4a) Wnosimy o zarchiwizowanie niniejszego pisma w zasobach Szkoły - 
powołując się na §6 ust. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady 
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Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.)
§4b) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań - wnosimy 
o opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego
petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata) - na podstawie art. 8 ust. 1 ww.
Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - co je s t 
jednoznaczne z wyrażeniem zgodny na publikację wszystkich danych. Chcemy 
działać w pełni jawnie i transparentnie. Pomimo, że nie wnioskujemy 
o informację przetworzoną w zakresie wymagającym znacznych nakładów 
pracy, uzasadniamy nasze pytania stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 
Ustawy o dostępie do informacji publicznej - tym , że przedmiotowa 
informacja oraz ewentualna późniejsza próba optymalizacji tego obszaru 
wydaje się szczególnie istotna z punktu widzenia Interesu Społecznego.
Zdaniem wnioskodawcy obszar ten - stosownie do art. 241 KPA, wymaga 
optymalizacji.
§5) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku 
w trybie §7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. 
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. 
z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) - na adres e-mail woda-w-
szkolach@samorzad.ol
§6) Wnosimy o to, aby odpowiedź w przedmiocie powyższych petycji 
złożonych na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy o petycjach - 
została udzielona - zwrotnie na adres e-mail woda-w-szkolach@samorzad.Dl
§6a) Wnosimy aby odpowiedź w przedmiocie pytania dotyczącego spraw 
publicznych - została udzielona zwrotnie - w postaci elektronicznej - na adres 
e-m ail: woda-w-szkolach@samorzad.Dl - w trybie odnośnych dyspozycji 
Ustawy o dostępie do informacji publicznej.
§7) Wnosimy - stosownie do art. 14 §1 KPA oraz przesyłanie odpowiedzi - 
jedynie w formie elektronicznej (bez użycia poczty konwencjonalnej) pod 
podany wyżej adres: woda-w-szkolach@samorzad.pl
- przypominamy że zarówno Władza Ustawodawca jak i Wykonawcza 
szczególną rolę przywiązuje w ostatnim czasie do komunikacji elektronicznej
z Interesantami.

Burmistrz 
Miasta i Gminy Staszów

/-/ mgr Leszek Kopeć
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