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Sekretariat Urz~du Gminy 0I2G: A6.2. It ~!l lil Dt 01 ?n?f 

Od: lnicjatywa - Dbajmy 0 rozw6j M~odzi.ei:y i ~o~ziny - Wli~aj~~~~ cell. 
Infrastruktury w tym obszarze < fod:zrnnemreJsca@sam~ ...... JXldplj~~ 

WysJano: ll<wietma 202112:11 
Do: adresat.urzad@samorzad. pl 
Temat Oficjalny Wniosek/Petycja· . na moey art. 63 Konstytucji RP - w t rybie Ustawy 0 

petycjach 
Zaf~czniki: NIV£A PODWDRKA wizuaJizacja.jpg; Za/qanik bez tytulu 00OO9.htm; Zaproszenie 

do Konku{su Podworko NIVEA.PDF; Zalqcz nik bez tytUlu OOO12.htm; Regulamin 

PodwQrko NIVEA 2021 .pdf; Zalqcznik bez tytulu 000 1 S.htm; Obajmy 0 
Najmlodszych i Mlodziez - Zmieniajmy Gminy na l epsze - InicjatyNa Rodzinne 
Miejsca9.docx; Zal<j cznik bez tytulu 00018.htm; Obajmy 0 Najmlodszych i 
Mlodziei: - Zmieniajmy Gminy na lepsze . Inicjatywa Rodzinne Miejsea9.doex.xades; 
Zalqcznik bez tytulu 0002:1.htm 

Kierownik lednostki Samorz.ctdu Terytorialnego (dalej 1ST)· w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 

marca t990 r. 0 samor7-4dzie gminnym Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorZ<}dzie gminnym (t.j. Oz. U. 

z2020r. poz. 713, 1378) 

Oyrektor Szkoly Pods lawowej* 

Oyreklor Domu Kultury/Osrodka Sportu (. .. )* 


Dane v.mioskodawcy znajduj<l s it; poni:iej oraz - w zatt}czonym pliku sygnowanym kwalifikowanym 

podpisem e leklronicznym - slosownie do dyspozycji USlawy 0 usrugach zaufania oraz identyfikacji 

elektronicznej USlawy 0 ustugach zaufania oraz identyEkacj i eJektronicznej (t.j. Oz. U. z 2021 r. poz. 

11 73,2320) oraz przepis6w art. 4 ust. 5 Ustawy 0 pelycj ach ( Ij. Dz.U. 20 18 poz. 870) . Data 

doslarczcoia - zgodna z dyspozycjll art. 6t pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (tj. Oz. U. z 2020 r. poz. 

1740,2320) 


§l) W trybie art. 2 Ustawy z dnia 5 wrzdnia 2014 ° petycjach - wnosimy petycj~ do Kierownika 

J ednostki - 0 rozpatrzeoic naszej prosby . dotycz~ cej przysf~pienia CruinyfMiasta/Szkoly - do 

konkursu w ramaeh programu " Podworko N1VEA" - edycja 202J 

- szczcgoly pod - hUps:ffpodworko.nivea.pl 


Preambula Wniosku : 

W naszym mniemaniu. pctycja dotyC'£)' wartosc i l.willzanych z iyciem zbiorowym. 


Mamy nadziej4[. ie tak jak w popr.Lednich edycjach - oasza akcja zaktywizuje mieszkancow oraz 

lokalnych decydentow i pomoze wypelniac zadania zwi~zane z zaspokajaniem potrzeb wspol[lot 

IOka lnych - w kootekSde art 7 ust I pkl. 10 Ustawy z dnia 8 marta 1990 r. 0 samorqdzie gminnym. 


Osnowa Pelycji: 

Niniejszym, wnosimy 0 rozpalrzen ie mozliwosci powi~kszenia majqtku lokalnej spo lecznosci 0 wykonane i 

fi nansowane przez oso~ trzeciq (finn<; komercyjn'l) - Rodzinne Miejsce Zabaw - Podw6rko N[VEA. 

Warunk iem przyst(Jpienia do wzrn iankowanego konkursujest dysponowanie lerenem pod labudow~ nie 

mniejszym nit 400 m2. 

Kierownik JST (W6jtlBunn islrzJP rezydentJDyrektor Szkolyl Osoby zarz(Jdzajllce*) dysponuj Zlc 

odpowiednim terenem maze zwr6cic siy pomoc organizacyjnq do lokalnych spolecznoSci jak np.: dom 

kultury, 5wietlica, grupa rodzicow itp. 


Dodatkowo: 

http:hUps:ffpodworko.nivea.pl
mailto:adresat.urzad@samorzad.pl


§2) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w zwi~zku z art 2 uslo 2 pkt 1,2 i 3 Ustawy 0 petycjach w 
nawi~zaniu do art. 241 oraz 243 Kodeksu post~powania administracyjnego, wnosimy petycj~ do 
Kierowoika JST (WojtaIBurmistrzaIPrezydcnta) przekazanic niniejs7.ego tekstuipetycji ~ do 
wszystkich pOdlcglych szkol podstawowych (rowniei tzw. Zespolow Szk(1), kt6re mogll 
dysponowac tercnem pod zabudow~ nie mniejszym nif 400 m2. (szczegoly pod adresem URL 
hUps://podworko.nivea.pl) 

Fakultatywnie - jako podstawa przekazania petycji do Dyrektorow Szk61 / Osrodk6w Kultury i Sportu 
~ miejscowo wlaSciwych dla terenu gminy - moze rowniet slutyc art. 65 § I KPA. 

§3) Efeklem przyst<j.pienia Grn iny/Szkoty Podstawowej/Osrodka Kullury j SportufDomu Kuttury do 
konkursu maze bye sfinansowanie przez podmiot komercyj ny budowy.jednego z 20 rodzinnych Placow 
Zabaw. 
Wartosc kaZdego z placow zabaw 10 az 250 tys. zl. brullo wartosei ryrtkowej. 

Podobnie - jak w lataeh ubieglych ~ aby wyrownac szans~ mniejszych miejscowosci - Organizalor

podzielil Adresatow na 3 koszyki: 

1) Lokalizacje do 20 Iys. mieszkancow: 

2) Lokalizacje od 20 do 60 Iys. mieszkancow; 

3) Lokalizacje powytej 60 tys. mieszkancow. 


Ka1dy zarejestrowany Podmiot, kt6ry przyst<j.pi do akcj i uzyska ponadto gwarantowane konspekty 

edukacyjne - szczegoly pod hnps://podworko.nivea.pl 


Uproszczono rowniez znaeznie - proeedur~ zgloszenia IOkalizacji - w 3 inluicyjnych krokach - szczegoly 

pod https://podworko.nivea.pl 


Przedmi otowy plac zabaw znajdzie sil( w majqlku Gminy/Szkoly oraz przyczyni si~ do wzbogacenia 

infrastruktury Gminy zwiCjzanej z terenami rekreaeyjnymi - szczegoly pod httDS://podworko.nivea.pl 


§4) Zal'lezamy niezb\(dne materialy, li sl przewodni , Regulamin Konkursu Podworko NIVEA, wizualizacje 

podworka. 


Fonnularz zgloszeniowy online znajduje si~ pod adresem URL: htt psj/podworko.nivea.pl 

W przypadku [wierdZ'}cej odpowiedzi na nasU} petycj\f wyslarezy zgtosic udzial w konkursie poprzez 
wypelnienie wzmiankowanego fonnularza online. 

Fakultaty\.vnie - lednostka, aby zwi(fkszyc swoje szanse uzyskaniajednej z nagrod glownych - moie 
zreali zowac kr6tki film (ok. 3 minUly) 0 ternatyce zwi<j.Zanej z naszym Konkursem oraz zamieSci6 film za 
pomoq rzeezonego formularza . a lakZe przekazac Organizalorowi prawa autorskie do Filmu - slOsownie do 
przepisow Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 0 prawie aUlorsk im i prawach pokrewnych. 
Slosowne klauzule w tej mierze - znajduj,! si'r w rzeczonym formularzu online. 

Dla Panstwa informacji zal'!:czamy rov-ll1iez kilka zdjt:;c zjednego z ponad 250 wybudowanych Plac6w 
Zabaw w ramach edycji Konkursu "Podw6rko Nivea" w 2012, 2015, 2016,2017 2018 2019, 2020 r. 

Reasumuj<j.c, w seistym kontekscie wczeSniejszych pylan, \V lrosce 0 piel~gnacj~ wartosci rodzinnych, 
wnosimy pelycj ~ - na mocy art. 63 Konstytucji RP w zwi,!zku "l. 241 Ustawy z dnia 14 ezerwca 1960 r. 
Kodeks posttypowan ia administracyjnego - 0 rozpatrLenie mozliwosci powitykszenia maj<j.tku lokalnej 
spolecznosci 0 wykonane (finansowane) przez osoby trzeciq (firmt:; komercyjnq) ~ Rodzinnego Miejsca 
Zabaw - Podworko NIVEA , ktore po oddaniu do utytku statyby siy wlasnosci'l spoleczenstw lokalnych. 
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Wspomniana firma komercyjna wykonalaby lakie dz ialania non profit w ramach prowadzonyeh dla dobra 
spolecznego program6w (szczeg6ly w zal'!:czonych materialach oraz w materialach, kt6re zostaly jut 
dostarczone do JST za pomoc,!: srodk6w komuni kacji elekt ronicznej). 
Budowa " Podw6rka NIVEA" - bylby caikowicie sfinansowana przez Fi nn~ Nivea sp. z 0.0. z siedzibq w 
Poznaniu na obszarach przygotowanyeh i przekazanych przez 1ST. 
Jeszcze raz zaznaczamy, ze zakup i montaL: urz~dzenjest finansowany przez Finny NIVEA sp. z 0.0. w 
ramach ogloszonego Konkursu " Podw6rko NIVEA" - edycja 2021 . Jest to jut si6dma nasza akcja tego 
typu. 

Za'lnaczamy, ie checmy dzialac w pelni lege artis - zatem b~dziemy wdzi~czni za wszelkie uwagi
doty~ce finalizacji pnedsi~wzi~cia - zgodnie ze stosowanymi przez Urzl:Jd/Szkol~/OSiRJDom 

Kultury zasadami, z zachowanicm zasad konkurencyjnosci i wszelkich niezblfdnych procedur. 

Obecnie prowadzo ny Konk urs "Podw6rko NI VE A" jest kontynuacjq akcji z lat ubieglych, kt6re cieszyly siy 
ogromnC:J popu lamosci'l: wsrod spoleeznosci lokalnych. 

Podsumowujqc ide,!: powyzszego zapytania jest uwzgl<;:dnienie petycji majqcej na celu rozpalrzenie 
mozl iwosci ewentualnego wspolnego stwortenia, nowych, bezpiecznych Rodzinnych Miejsc Zabaw 
"Podworko NIVEA" - na (erenie calej Polski . 

Zgodnie z Regulaminem - poprawnie zgloszone lokalizacje zostanq zarejestrowane/opub likowane na 
oticjalnej slronie Konkursu httDs:/Ipodworko.nivea.pl 

Po zakOllczeniu procesu rej estracji, na podstawie warunk6w konku(su zoslanq wybrane 
JST/Szkoiy/OSiRJDomy Kultury, w kt6rych Nivea sp. z 0.0. wybuduje "Podw6rko NIV EA" (Rodzinne 
Miejsce Zabaw) 

Oczywiscie za loieniem programu jest petna jawnosc i przejrzyslosc dzia lan , tak aby wszysLkie czynnoSci, 
pocZ4wSZY od niniejszego woiosku, skonczywszy oa finalizacji projektu (powstaniu Podw6rka N[VEA 
- dla Spolecznosci Loka lnej/Szkol y - odbywaly siit z pelnym poszanowaniem prawa, st<td szczeg610we 
warunki konkursu publikowane Sq pod adresem hllps:/Ipodworko.ni vea.pl 

W razie ewentualn ych pylan co do merytoryki konk ursu - wszelkich infonnacji udzie la Infolinia 
Organiza lora Konkursu "Podworko NIVEA" pod nr tel. (22) 699-90-66, chat oraz ronnularz kontaktowy na 
stronie konkursowej 

Aby zachowac peln rt jawnosc i transpa rentnosc dzialan - wnosimy 0 opublikowanie tresci petycji na 
stronie interndowej podrniotu rozpalruj'tcego pctycj~ lub ul7.~du go obslugujllcego (Adresata) - oa 
podstawie art. 8 usf. 1 \V'IV. Ustawy 0 petycjach - co jest jednozoaczne z wyraicniern zgody na 
publikacj ~ wszyslkich danych. Chcemy dzialac w pclni jawnie i transparenlnie. 

§6) Wnosirny aby odpowiedi znajdowala si~ w tresc i zwrolnej wiadomosci e -ma il . wyslanej pod adres e
mail: rod zinnemieisca@samorzad.pl 

§7) Wnosimy 0 ZWTotne potwierdzenie o(rzymania niniejszego wniosku na adres 
rodzinnemiejsca@samo(zad.pl 

Na moey przepis6w Ustawy 0 uslugach zaufania oraz identyli kacji elek tronicznej - do niniejszego wniosku 
zoslaL do l'lczony plik podpisany kwa li likowanym podpisem e lekl ronicznym - idenlyfikuj'lcy nadawcy ( 
Wsp6twnioskodawc~) lub wsp6 Ltworcf; niniejszego wniosku , kt6rego Tozsamosc ujawniona zosta la w 
zalqczonym pliku. 

Komentarz: 
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Naszymi dzialaniami - staram y sity - w miary mozliwosci - llczestniczyc w podnoszeniu poziomu 
zaspokajania zbiorowych potrzeb Wsp6!not Lokalnych, poprzez rozw6j odnosnej infrastruklury - w 
szczegolnoSci przeznaczonej dla Mlodziei y, Dzieci i Rodzin. 

Art. 225 Kodeksu Post~powania Administracyjnego: 

"§ 1. Nikt nie moze bye naratony oa jakikolwiek uSlczerbek lub zarzut Z powodu zlozenia skargi lub 
wniosku, jeieli dzialal w granicach prawcm doVtvolonych. 
§ 2. Organy paostwo\Ve, organy jednostek samorLl)du tcrylorialocgo i ione organy samorz~dowe oraz 
organy orgaoizacji spolecznych s~ obowillzane przeciwdzialac hamowaniu krytyk.i i innym 
dzialaniom ograniczaj~cym prawo do skJadania skarg j woioskow lub dostarczania ioformacji - do 
publikacji - 0 znamionach skargi lub wniosku". 

Mamy nadziej~. ze potraktujc Panstwo niniejsz~ petycj~ - jako dotycz~c~ rozwoju poziomu Zycia 
zbiorowego i wartosci wymagaj~cych szczegolnej ochrony w imi~ dobra wspolnego. (wklad w rozwoj 
kultury fizycznej. tcrenow rekreacyjoych, etc) 

W zal(}czeniu - Slosowne dossier fonna!ne 

Wsp6lwnioskodawca: 
Organizator konkursu "Podworko NIV EA" 
Xs - Evenls Sp. z o. o. Sp. k 
ul. MorszYllska 55 
02-9 16 Warsza wa 

Wsp6lwnioskodawca: 
Szulc-Efekt sp zoo 
Prezes Zaf'2<}du : Adam Szu\c 
KRS: 0000059459 
04-051 Warszawa 
ul. Poligonowa I 
Kapilal Zakladowy: 222 000,00 pin 
www.gmina.pl 

Dodatkowe informacje: 
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. I Ustawy 0 petycjach (Ij. Dz.U. 2018 poz. 870) - osob" reprezentujz,ca 
Podmiol wnOSZ<Jcy petycj~ - jest Prezes ZarZ<}du Adam Szulc 
Stoso\-Vl1ie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja nin iejsza zostala zlozona za pOlllocq srodkow 
komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotn ym adresem poczly elektronicznej jest: 
rodzinnemieisca@samorzad.pl 
Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji . 
Kierownik lednostki Samorzqdu Terytorialnego (dalej 1ST) - w ro:wwieniu art . 33 us!. J USlawy 0 

samorzltdz ie gminnym ( tj . Dz.U. 2018 paz. 870) 

, 
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