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Inicjatywa - Obajmy 0 Najmlodszych - Bezpieczny Uczen na drodze - Zmieniajmy
Gminy na Lepsze <bezpieczny-uczen@samorzad.pl>
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Bezpieczny - uczen - Akcja do szk61 podstawowych i swietlic - Prosba-Petycja
Bezpieczny_Uczen_wygraLremonUwietlicyjpg; Zalqcznik bez tytulu 0006S.htm;
Irlicjatywa - Bezpieczrly Uczen - Jawnosc - Transparentosc - zmieniajmy Gminy na
Lepsze2.docx; Zalqcznik bez tytulu 00068.htm;
Inicjatywa - Bezpieczny
Uczen - Jawnosc - Transparentosc - zmieniajmy Gminy na Lepsze2.docx.xades;
Zalqcznik bez tytulu 00071.htm
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Adresatem Pros y etycJI - Jest rgan mtny uJawnlOny w omparycJI - Je noznaczOle
identyfikowalny za pomoq uzyskanego z BiuLctynu Informacji Publicznej UIL~du Gminy/Szkoty
(wlasciwej micjscowo) - adresu e-mail! - pod ktorym odcbrano niniejsz~ prosb~/petycjl(.
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Pream bula petycj i.
PZU SA oraz Hasbro Poland sp. z 0.0 - za pomocq niniejszej akcji - wsp6tdziatajqc z Dyrektorami Szk61
Podstawowych i Kierownikami swiel.lic wiejskich - pragnie zwiykszac bezpieczenstwo i przyczyniac Sly do
ograniczenia ilosci wypadk6w drogowych z udzialem uczni6w.
To j uz druga edycja akcji - w kt6rej Fundatorzy wspieraj'l rem.onty szkolnych swietlic - w tym roku 3
plac6wki uzyskaj'l- wsparcie finansowe w wys. 20 tys. pin kaZda. -

Dzialania zwiykszajilce bezpieczenstwo uczni6w na drodze - prowadzone w ramach wzmiankowanej akcji
pozwolq nauczycielom i opiekunom szkolnyrn wspierac rodzic6w uczni6w w zaspokojeniu wymog6w art
11 ust. 4a Ustawy z dnia 20 czenvca 1997 r. Prawo 0 ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990) 
scilicet: "(... )Pieszy poruszaj~cy si~ po drodzc po zmiclLchu poza obszarcm zabudowanym jest
obowillzany uiywac elementow odblaskowych w sposob widoczny dLa inoych uczestnikow ruchu,
chyba ze porusza si~ po drodze przeznaczonej wyll}cznie dLa picszych lub po cbodniku. (... ) "
Oczywiscie wskazanc jest rowniez posiadanie swiatcl odblaskowych PILCZ uczni6w poruszaj~cych siC(
w pobliZu drog - rowniez na terenie zabudowanym.
ProsbaIPetycja:
- Zatem w nawiqzaniu do wyzej wzmiankowanej argumentacji - prosimy aby W6jUBurmistrzlPrezydent 
bior'lc pod uwagy powyzej wskazany uzasadniony spotecznie interes pro publico bono - przekazal niniejsZ4
petycjy wszystkim Dyrektorom Szk6l Podstawowych i Kierownikom swietlic wiejskich - mlcJscowo
wlasciwym dla Gminy (adresata vvniosku)
Jako podstawy naszej prosby prosimy 0 przyjycie trybu okreslonego w Ustawie z dnia II lipca 2014 r.
petycjach (Oz. U .2018.870 Lj. z dnia 2018.05.10)
Fakultatywnie - przekazanie wniosku do szk6t moze nastqpic na podstawie art. 65 kpa
Ponizej - cz<;sc przeznaczona bezposrednio do Dyrektor6w SzkollSwietlic Wiejskich

---Cz~sc do przekazania do Dyrektorow SzkoIiSwictlic-----------
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Dyrektor SzkolylDyrcktor swietlicy

Rozpoczynamy drug'l edycjy akcji Siy gra siy rna. Tym razem pod haskm Bezpieczny Playroom . W naszej
akeji cheemy przemienic szkolne swietlice w nowoezesne i kolorowe sale gier. Sale, ktore bydll sprzyjaly
wszechstronnemu rozwojowi oraz promowaly bezpieczne zachowania w szkole i w drodze do szkoly.
Nagrodami w naszej akcji Sq srodki na remonty J szkolnych swietlic oraz 30 zestawow gier planszowyeh i
dekoracyjnych naklejek sciennych.
Kazda swietlica, ktora zglosi sit; do akcji, otrzyma pakiet startowy. Pakiet zawiera gr~
przypominajllq zasady 0 bezpieczcostwie, odblaskowe zawieszki na plecaki dla dzieci oraz plakat i
nakJejk~, zach~caj~ce do glosowania.

Jak wziqc udziat? Wystarczy wypetnic fonnularz na siegrasiema.com i wgrac zdjyeie swielliey z opisem.
Jako podstawy naszej prosby przystqpienia do akcji - prosimy 0 przyjycie trybu okreslonego w Ustawie z
dnia t t Iipca 2014 r. 0 petycjach (Oz.U.20 18.870 tj. z dnia 20 \8.05.10)

Odpowiedzi odnosnie akcesu do prezentowanej w niniejszej prosbie akcji "Bezpieczny Uczen" - prosimy
udzielic na adres bezpieczny-uczen@samorzad.pl
Wszelkie szczegoly organizacyjne znajdujC} siy na stronie www.siegrasiema.eom
Z powai.aniem:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp zoo
Prezes Zarzqdu Adam Szulc
tel. 608~ 3 t 8-418
KRS: 0000059459
ul. Poligonowa I
04-051 Warszawa
leI/fax. (22) 673-62-12
Kapilat Zaktadowy: 222 000,00 pIn
\vww.gmina.pl www.samorzad.pl
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SZANOWNA DYREKCJO!
rozpoc:zynamy drult edyej, akcji .Si, gra si, ma
- tym razem pod hastem _Bezpieczny PIayroom-.
Wnaszej akeji chcemy przemienit szkolne $wieHiee wnowoczesne
i kolorowe sale gier. Sale. kt6re btd, sprzyjaty wszechstronnemu
rozwojowi Oral promowaly bezpie-cme zachowania wszkola
i wdradze do szkoly.

Nagrodami wnaszej akeji ~ SI'odki na remonty 3szkolnych swietlic
Oral 30 zestawOw gier planszowych i dekoracyjnych naklejek
sciennych.

si,

Kaida Swietlica. IdOra zglosi
do naszej akcji. otrzyma pakiel startowy.

Pakiet zawiera !Ill przypominait~ zasady~"'Ir.Hi·
obezpieczetistwie. odblaskowe zawieszki
na plecaki IIa dzieei oraz plakat i naklejk~.
zachpcaj9ce do gIosowania.
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