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Kierownik )ednostki Sa morzctdu Terytorialnego (dafej : JST)
- w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy 0 samorz~dzie gminnym (Dz.U.200 1. 142.1591 j.t.)
§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie art. 241 Kodeksu pos~powania administracyjnego, wnosimy petycj~ do
Kierownika JST (Wojta/Burmistrza/Prezydenta) - 0 przekazanie poniiszego wniosku do wszystkich podlegtych dom6w
opieki spofecznych i opieki dlugoterminowej (dalej DPS). Fakultatywnie prosimy rowniei 0 przekazanie petyeji do
prywatnyeh DPS - miejscowo wlaSciwych dla terenu Gminy .
§2) Wnosimy 0 zwrotne potwierdzenie . przez Gmin~ - otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7 rozporzC}dzenia
Prezesa Rady MinistrOw z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wnioskow.
(Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poZ. 46) w raz potwierdzeniem otrzymania niniejszego wniosku, wnosimy w
trybie art. 244 §2 KPA, 0 zwrotne potwierdzenie przeslania - ex officiO - przedmiotowego wniosku do nadzorowanych
placowek DPS wraz z wyszczegolnieniem ich nazw, na adres e-mail: prooram.dos@smebusiness.pl
Potwierdzenie wraz z informacjC} z wyszczeg6lnieniem placOwek DPS, nadzorowanych przez JST, wnosimy 0 przekazanie
wnioskodawcy w formie elektronicznej, w rozumieniu art. 14 ust. 1 KPA - potwierdzen ie i odpowiedz (specyfikacja
jednostek organizacyjnych) nie musz~ bye sygnowane podpisem elektronicznym.
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Wniosek wfaSciwy - do przekazania Kierownikom podlegfych jednostek organizacyjnych (pomocy
spofecznej)
Szanowna Pan;
Szanowny Pan
Kierownik Domu Opieki Spotecznej
§1)Na mocy art. 63 Konstytucji RP w ramac.h przepisow art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 20 14 r. 0 petycjach
(Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09 .05) w zwiC}zku z art. 241 Kodeksu post~powania administracyjnego (wnioski
optymalizuj~e funkcjonowanie administracji publicznej), wnosimy petycj~ do Kierownika Domow Opieki SpcHecz nej 0
doko nanie wewn~trznej analizy - mOiHwosci wdroienia w jednostce dedykowanych technologii pralniaych dla DP$ w
celu podniesienia standaroow odpowiedniej dezynfekcji (technologia przeciw Covid l9) oraz oszcz~nosci i optymalizaeji
kosztow.
Mamy nadziej~, ie Jednostki stos uj~ c lasady uczciwej konkurencji oraz racjonalnego wydatkowania srodkow
publicznych - wdro2:ct odpowiednie technorogie • dzie:ki ktorym osiC}gni~te zostan21 kolejne cele lwi~lane z
przeciwdzia~aniem Covid 19.
Materiaty dotyczC}ce technologii pralniczej przeciw Covid19 w zafqc.zeniu
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