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Temat: oficialny wniosek na mocy an. 63 Konsry*rucii RP w ewiqzku z afi.241 KPA

W6jt/tsurur istrzlgrerydent - Kierorvntk Jedrostki Sarnorz4du Terytorialnego (dalei JSTi

$l) WtrybieUstawy zd1ia5 wrzeSnia 2014opetycjach(D2.U.20i4.1195) -wnosimypetl'cjqdo

Kierownika Jednostki - o rozpatrzenie naszej pio6by - dotyczacej przyst4pienia Gminy/Miasta do

konkursu w ramagh progrurrru "Podw'6rko I'{ivea" rodzinne rniejsce zabaw- edycja 2016

$2) Rzeczoriy konkurs bgdzie prorvadzony na zasadach per analogiarnjak rv ubieglym roku'

$3) Elektem przyst4pienia Gminy do konkursu - moze byi sfinansorn'anie budowl" jednego z

czterdziestu. rodzinnygfi placorv zabaw.

Przedrniotowy plac iabai znajdz\e sig u' maj4tku gminy (Wsp6lnoty Mieszkancorv) oraz

;;y;;"iriid'o rvzbogacenia infrastruktu* C*i"v zwi4imel z tenenarni rekreacy.in5'rni.

$4) lVIamy nadziejg, ie tak jak w poprzednich edycjach - nasza akcja zakfywizuje

mieszkafcdw orai-tokatnycU necy-dent6w i pomoie uypelniai zadania zvti1z1 e 7,

zaspokajaniem potrzeb Wsp6lnoi Lokalnyc^h - w kont-eli(!t!^^rt. 7 ust 1 pkt. t0 Ustawy z dnia

A niarca fg90 r. o samorz4dzie gminnym (Dz.U'2001'142'1591i't')

$5) Zal4czarrry niezbqdne materiaLy*: regulamin konkursu, zdjEcia placuzabaw (22015 r) oruz

formularz zgto szen iowY.
W nrn"nadku twieriizacei odpowiedz,i-na nasz4-p-eiypi9.:uys,tar9ry-?gl-oii9-LdZitl1:E-o$ffie- -
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poprzez .rvypelde-diq i..Wgp.owanie zal 1cvlor\ego fornlularzil, -. " .

H;a;;A,f ^r."^*;;;: D :Gmiiry i Wsp 6 uatv Ui e izkari oive otrzym aly r6wni ez.od

Org^i*tora materialy w postaci pizesyiki lislownej - co z pewno5ci4 ulatwi podjqcie decyzji i

p*"c"t ,gr* zania.
bt* p"nit*a informacj i zal4ezarny rdwniei kilka zdi9i, z jednego z czterdziestu,

,nyUrao,o"nych plac6w zafaw rv ramach edl'cji konLursu "Podwrirko NIVEA" w 2015 roku'

Reasumuj4c, w ricisil,m.kontekscie rvcze(niejszych pytafr, wllosce o pielqgnacjq wartoSci

iodzinoych, wnosirry pefycjQ - na moc), art. 63 Konstytucji RP w trybie * ?1:?!1 i 244 fiz

Ustarny-z dnia I4.r.r*.u l-gO0 r. Kodeks postQpowania ad.ministracy-inego (D2.U"20i3 '267 i't)
- i rirpia*nie mozlir,voSci powiqkszenia maj4iku lokalnej spoleczno:ici o wykonane (finalsorvane)

p;;;;*b? t zeci4 (firmq komerc5.,jn4) - Xoazinnego Miejsci Zabaw, kt6re po oddaniu do uzytku

itatyby siE wlasnodci4 spoleczeristrn' Iokalnv'ch'

Wspomniana firma komereyjna wykonalab-V takie dzialania nan profit w ramach

p.oL"aro"ych dla dobra ,poi""ro"go program6w (szczeg6ty w zal1czonych materiatrach oraz

iv materialach, ktrire zostaiy juZ CostaiczJne do JST za po*"t4 poczty kon*'encjonalnej)'

Budowa Rodzinnego Mieisca Zabaw bylaby calkowicie ifioaoso*'ao.&pr,,ez Firmg Nivea sp' z

o:o. na obszarach przygotowanych i przekazanl'ch przez JST'

Jeszcze raz zazrficzuny, 2e zakap i t:rontaz urz4dzeri jest finansowaly przez Firmq NIVEA sp' z

o.o. w ramach ogloszonego Konkursu ,,Podw6rko ]*IIVEA" - edycja 2016
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l,anaczarnyr, ze circemv dr-iatadu,pelni lege artis - zaternbEdziemy u'dzigcani za.r.r'szelkie u\4/agi -

dotycz4ce finalizacji p;zedsiErvzig.i" - ,godrrie ze stosorvanynti przezLhz4d zasadamr, z

22chou'aniem zasaci l<onkurencyj no Sci i rvszelkich niezbEdnych pro cedur'

Obecnie prowadzony Konkurs ,,Podw6rko NIVEA" jest norv4 edycj4 akcji, kt6ra w ubiegfvrn roku

ciesryia sig ogromn4 populamo5ci4 wdrod lokalnych spoleczroSci.

podsumowuj4c, iclea powl,2szego zapytania jest uuzglgdnienie pefycji maj4cej.na ce.lu rozpaffzarie

rno2liwoSci ewentualnego t"tpiln.go stworzenia, nofuch, beryiecmych Rodzinnl'ch Miejsc Zabavi

(dladzieci i rodzicow') na terenie calej Polski.

Zgodniez Regulami nern zal4czonyrn do rviadomodci, poprau.rtie zgloszone lokalizacje zostanq

ziejestrowane na oficjalnei stronie Konliursu: r\lr'rv.nivea.pliporlrtolko20l6

Po zakonczeniu procesu rejestracji, na podstawie urynik6rv glosou'ania zoslafiqwl'brane JST' w

kt6rych Nivea rp. , o.o. 
",,,-U"a"ji 

,,Podu,6rko NMA" (Rodzinne Miejsce Zabaw)

OcawiScie zalozeniemprogramu jest pelna jaunoSi i przejrzysto5 c dzialan, tak aby w-szystkie

cz.vnnoSci, poczqwsz,y oa niii..ltrtgo wniosliu, skoriczywszy na finalizacji projektu (po*staniu
podw'6rkaNIVEA) d1a SpolecznoSli Lokalnej - odbywaty siE z pelnum poszanowaniem prawa, st4d

szczeg6lowe warulki konkursu publikorvane .s4 pod adresem: uurv.ttivea.pllDqiq'orlio20 i 6

W razieewentualnych pytari co do merytoryki konkursu - u'szelkich informacji udzicla Infolinia

organizatora konkursu ,,Podw6rko NMA" pod nr tel. (22) 699 90 66

$4) Wnosimy aby odpowiedz znajdowala siq w tredci nvrotnej wiadomoSci e-mail, w1'slanej pod

adres e-mail : rod zi nlre rn i cj sca i Srsant o rz-a d. p I

ss5) Wnosim,v o zwrotne potu.ierdzenie otrzl'mania niniejszego uTriosku na adres

ro dziuqEr:ri ei s,caii?isLLrnlrz-aci.p I

Na mocy przepis6w Ustawl, o podpisie elektronicznym, do niniejszego uniosku zastal dol4czon1'

piik podpisany b*lpi".orym kwaiifikc\\,ar1ym podpisem elektronicznyrn - identyfikujqcy nadawce- (

iVrpbn""iorkidau'cA; lub rvspotrw'6rcq niniejszego rmiosku, kto-rego To2samo66 ujarvaiona zostala

*, zalqczoryrn pliku.'podpisanym bezpiecorl,m kwaiifikowany_m podpisem elektron^iczni'm - dostQp

poptzezoprogmmo\u'anie Podmiotu Cerry*hkq4cego 
"U1izeto"-.ipso 

iyre 
-a1 l ft ? 

Ustawy o

ioipisie elekironiczny'm z dnia i 8 u'rzesnia Z"Obt i. {Dz.tJ. zl_00t r. Nr 130). Niniejszq wiadornoic

*o^, potraktou,ai r6u,niez zzgodniez Judykatur4 - tj. I OSK 1277108 " ("') Wniosek wszcz"vna

postepowanie rv sprau.'ie- a na t-vjm etapie nie rnaj4 jeszcze zastosowania przepis;' KPA"

Pozwalamy sobie jednoczefnie jesz cze r&zprzypomniei o-brznieliu a*. 2 ust. 2 Usiawy o dostEpie

do Infonnacji pubiic;;j: "Od osoby u,ykomii[cej prawo do infonnacji publicarej nie wolno z4dai

wykazania iirteresu pru*r.go luU fattycmego'i oiaz art.225 Kodeksu Postqpowania

Adminishacyjnego:
;'g l, Xit t rri. *-oZr b.v*i naraiony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z pou'odu zloi:'enia

sliargi lub wniosku, jeieli dzialal rv granicach prawem dozwolonych.

$-t O;g;y pa,istwowe, organy jednoltek sarnoriq,lu terytorialnego i inne organy san:orz4dor'r'e

oraz organy orgaruzacji spiecznyct s4 obowizlzane przecirvdzialai hamowaiiiu kryly|<i i irurym

dzialanloni og*ri.ruia.ril Or"rvb ao sttaaania starg i wniosk6w iub dosiarczania informacji - do

publikacji - o znamionach skargi iub u'niosku".

W zd4czeniu - stosowne dc''ssier formalne

2016-03-21
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Wsplri,nioskodawca:

Wsp6hurioskodai+'ca:

W6jttsumistrz/Prezl,dsnt - Kieror.rnik Jednostki Samorz4du Terl'torialnego (dalej iST)

$1) W trybie Ustawy' zdnia 5 u'rzesnia 2A14 o petycjach (D2.rJ.2A14.1i95) - uTrosimy peq'cjE do

Kierownika Jednos&i - o rozpatrzenie naszej pro6by - dotyczqcq przi,st4pienia Gminy/lr4iasta do

konkursu rv ramach programlr "Podrv6rko Nivea" rodzinne rniejsce zabaw'edycja 2016

$2) Rzeczony konkurs bqdzie prora'adzony na zasadach per analogiamjak w ubieglym roku.

$3) Efektem przyst4pienia Crninl, do konkursu - moze byi sfrnansowanie budouy, jednego z

czterdziesiri, rodzimych plac6u' zabaw.
Przedmiotowy p'rac zabaw maidzie sig rv maj4tku gminy (V/sp5lnory Mieszkaric6w) oraz ptzyczyni

siE do wzbcgacenia infiastruktury Gminy zwi4zanei z terenarni rekreacyjnymi.

20 1 6-03-21
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$4)Mamy nadziejq, 2e tak jak rv poprzed"aich edycjach - nasza akcjazakrywizuje mieszkanc6w oraz

iokalnych Decydeniorv i pomoze rorypeinia6 zadinia nNiqzane z zaspokajaniem potrzeb $rsp6lnot

Lolalnych - wkontek(cii art. 7 ust. i pkt. i0 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa:rrorzqdzie

graimym (D2.U,200 1 .\ 42.1 59 | j.t.)

$5)ZalEczam),niezbgdne materialy: regulamin konkursu, zdlgciaplacu zabau.' (22015 r) oruz

fonnularz zgioszeniowy.
\V przypadiiu twierdz4iej odpowiedz.i na nasz4pet-ycje - \ rystarczy zglosii udziahv konkursie -

p o 1IZE z wypehrienie i sygnowani e zalqczonego fo rmu larza.
je dnoczesni* zarna"z*oy, i2 Gminy i Wsp6lnoty Miesd<aniowe olt'ztrmaty r6wnie2.od

Organizatora materiaf; w postaci pizesl,lki listoivnej - co z pe\4rylo6ci4 ulatwi podjEcie decyzji i

proces zg\asznria.
btu parirt*a informacj i zalqczamy r6u'niez kilka zdj gi, z jednego z czlerdziestu, wybudowanych

plac6yv zabaw w ramach edycji konkursu "Podrv6rko NIVEA" w2015 roku.

Reasumuj4c, w' Scistym kontek5cie wcze5niejszych pytan, w trosce o pieiggnacjg warto6ci

rodzinnych, wnosimy pefycjA - na mocy art.-63 Konstytucji RP w trybie aft.2_21,241i244 {2
Ustawy z dnia l4 .rir*.u igOO r. Kodeks postgpowania administracyjnego (D2.U.2013.767 i.r)
- a rofiatzenie moZlir,voSci powiEkszenia maj4tku lokalnej spoleczno6ci o wykonane (finanson'ane)

przez osobE tzeci4(firmE komerryjn4) - Rodiinnego Miejsca Zabaw, kt6re po oddaniu do u{'tku
stal.vby si g wlasno5c i4 spoieczeri stw lokal nych.

Wspomniana firma komercyjna wykonalaby takie dzialania non profit w ramach prowadzonych dla

dobra spolecmego prog.aor6* (szczeg6ly w 'za!1czonych rnaterialach oraz w materialach, kt6re

zoslaly juz dostarczone do JST za pomoc4 poczty konwencjonalnej).
Budoiva Rodzinnego lr4iejsca Zabaw bl,iaby caikowicie sfinanso'*'anaprzez FinlE Nivea sp. z o.o.

na obszarach p .vgotowanych i przekazanych przez JST.

Jeszcze raz zarnaczamy, ze zaliup i montaz ,xz4dzen jest finansou'a ny przezFirrnp NI VEA sp' z

o.o. w ramach ogloszonego Konkursu,,Podw-6rko NIVEA'- edycja 2016

Zaznaczas'ry, ir-chcemy Zzialai.* p.ioi lege artis - zatembgdziemy wdziEczni za.wszelkie ur'r'agi -

dotycz4ce f:rnalizacji prledsiqwziEcia - zgodnie ze stosowan,vmi przezUrzqd zasaduni, z

zachowaniem zasad konkurencfi no$ci i wszelkich niezbqdnych procedur.

Obecnie prov,adzonl, Konkurs ,,Podwdrko NIVEA" jest now4 ed1'cjq akcji, kt6ra w ubieglym roku

ciesz"vla sig o gromnq popul an'rodci4 rv5rdd lokalnych spolecznoSci.

Podsumor.uj4c, ideq powl,Zszego zapl,tania jest uu,zglgdnienie petycji maj4cej.na ce.lu rozpah:zenie

mozliwo5ci Lwentualnego *rpdln..goitrvorzenia, norry*ch, bezpiecznych Rodzinnych JVliejsc Zaba*'

(dta dzieci i rodzicou) na terenie calej Polski,

Zgodnie z Regulami nem zal4czoriym do wiadomo5ci, popraumie zgloszone lokali;zacle zostan+

ziejestrow,ane na oficjalnej stroiiie Kottkulsu: rwwv'.nivea.pl/podu'orko2016

Pozakofrczeniuprocesurejestrac.ji,napodstaw'iewl,nik6wglosorvaniazostan4urybrane.TST,u'
kt6rych Ni.r,ea tp. t o.o. wyburiuje ,.Podu,6rko NIVEA" (Rodzinne Mieisce 7'aba*)

OczyrviScie zalozeniein pro$amu jest pehra jar.r,no(6 i przejr4,'stodi dziaiali, tak aby wszystkie

czynnoSci, pocz4wszy oa olni.irr"go u,niosku, skoriczyra,szy na finalizacji projekn-r (powstaniu
podq,6rka NIVEA) dla SpolecznoSii Lokalnej - odbywaty siq z pehym poszanowaniein prawa. stqd

szczeg6lorve u'arunki konkursu publikou,ane s4 pod aclresem: r.lnwv.nivea.pl/podworko2016

2016-43-21



W nzie erventrninych p5,tan co do meq,toryki konkursu - *'szelkicir infonnacji udziela Infolinia

a{gmizatarakonkursu ,,Podu'6rko NIVEA" pod m tel. (22) 699 9A 66

g4) Wnosimy aby 66Oo* ed2 znajdowala sig w treici zrvrotnej wiadomoSci e-mail, wyslanej pod

adres e-mail: rodzinnemiejsca@samorzad.pl

$5) Wnosirny o z\&'rotne pot\&"ierdzenie otrry-mania niniejszego rmiosku na adres

ro dzinne mi ej sca@ s arnor zad.p1

Na mocy przepisorv Ustaul, o podpisie elektronicznym, do niniejszego wniosku zostai doi4czony

plikpodpisaly bezpieczn,vrn kwalifikowan),rn podpisem elektronicznym - identyfikuj4cy nadau'cq (

WspOtiiosktdawcq; lub wsp6lrrn6roq ninlejsiego ivniosku, kt6rego To2samoSi ujaumiona zostala

w- zrtrczanym pliku,'podpisanyrn bezpiecznlim kwa-lifikowanym podpisem elekrroniczrrym - dostEp

paptzezoprogramowanie Podmiotu Cerrytfikuj4cego ,,IJnizeto"- ipso iure uI. J Pkl 3 Ustawy o

podpisie elekioni"znym z dnia 18 wrze$nia 2001 r. (Dz.U. 22001r. Nr 130). Niniejsz4 u'iadomodi

nroina potraktowai r6rvniez z zgodnie z Judykaturq - tj. I OSK 1277/08 " (...) Wry91ek wszczyna

postgpowanie rv spraw'i e, a natym etapie nie maj4 jes zcze zastasowania przepisy KPA"
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Pozvalamy sobie jednocze$nie jesz cze razprz,vpornniei o brzmien iu art. Zust, 2 LIstauT o dostqpie

d.o Infonnacji Pubiicznej; "Od osoby wy'konujacej prawo do infonnacji publicznej nie rvoino z4dac

wykazania interesu prawnego lub faktycznego" oraz ar1.225 Kodeksu PostEpowania

Adminishacyjnego:
't5 1, Nikt nle moie b1,d naraZony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzutz powodu zloZenia skargi

Iub wniosku, jeZeli dziala\ w granicach prawem dozwolonych.

$ 2. Organy purisro,or"", org*y jednostek samorz4du terytorialnego i inne organy samorz4dorve

oru, o.!*y organizacji spo-lecznych s4 oborviqzane przeciwdzialai hamorvaniu krytyki i innt'm

dzialani"iom ogr-aniczajlcym prawo Ao sttaOanii skarg i r,,niosk6w lub dostarczania infonnacji - do

publikacji - o"znamionactr skargi lub wniosku".

W zat4czeniu - stosowne dossier formalne

Wsp6lwnioskodau,ca:

Wsp6lwnioskodarn'ca:

2016-03-21
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