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Somianka, dn. 25.04.2019r. 

Szu\c - Efekt Sp. z o. o. 

Prezes Zarz~du: Adam Szu\c 

UI. Poljgonowa 1 

04-051 Warszawa 

Organizator Konkursu "Podworko Talentow NIVEA" 

Xs - Events Sp. z o. o. Sp. k 

VI. Okrcrzna 36, 

02-916 Warszawa 

Gmina Somianka w odpowiedzi na wnioseklpetycje zlozony przez Szulc - Efekt Sp. z o. o. 

Prezes ZarzC!du: Adam Szulc, ul. Poligonowa I, 04-051 Warszawa, Organizator Konkursu "Podw6rko 

Talent6w NIVEA", Xs - Events Sp. z o. o. Sp. k, ul. Okryzna 36,02-916 Warszawa w dniu 08.03 .20 19r. 

- na podstawie art. 13 ust. I ustawy z dnia II lipca 2014 r. 0 petycjach (Oz. U. z 2014 r. poz. 1195) 

zawiadamia 0 sposobie jej zalatwienia: 

§ I) W trybie art. 2 Ustawy z dnia 5 wrzesnia 20140 petycjach - wnosimy petycjy do Kierownika 

Jednostki - 0 rozpatrzenie naszej prosby - dotycZ'!cej przystC!pienia GminyfMiastalSzkoly - do konkursu 

w ramach programu "Podw6rko Talent6w NIVEA" - edycja 2019- szczeg6ly pod 

www.podworko.nivea.pl 

Odpowiedz: Gmina Somianka zapoznala siy z zasadami programu " Podw6rko Talent6w 

NIVEA+ - edycja 2019 oraz mozliwosciC! udzialu w programie. W zwi(jzku z tym, iz przy kazdej szkole 

znajduje siy plac zabaw gmina Somianka nie bydzie przystypowala do udzialu w programie. 

§2) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w zwi¢u z art 2 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy 0 petycjach w 

nawil:!zaniu do art. 241 oraz 243 Kodeksu postypowania administracyjnego, wnosimy petycjy do 

Kierownika JST (W6jtalBurmistrzalPrezydenta) przekazanie niniejszego tekstu/petycji - do 

wszystkich podleglych szk61 podstawowych (r6wniez tzw. Zespo16w Szk61), kt6re mogl:! dysponowac 

terenem pod zabudowy nie mniejszym niz 400 m2. (szczeg6ly pod adresem URL 

https:llpodworko.nivea .pl ) 

Odpowiedz: Gmina Somianka przekazala tekstlpetycje do wszystkich podleglych szk61 podstawowych 

w dniu \5 .04.2019r. 

§2b) Wnosimy 0 zwrotne potwierdzenie przekazania niniejszego wniosku do wszystkich podJeglych 

Szk61 Podstawowych, kt6re mog(j dysponowac wyzej okreslonym terenem. 
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Odpowiedz: W zal'lczeniu przekazujemy potwierdzenie przekazania niniejszego wniosku/petycji do 

wszystkich podleglych szk61. 

§6) Wnosimy aby odpowiedz znajdowala siy w treSci zwrotnej wiadomosci e-mail, wyslanej pod adres 

e-mail : rodzinnemiejsca@samorzad.pl 

Odpowiedz: Odpowiedz znajduje siy w tresci zwrotnej. 

§7) Wnosimy 0 zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku na ad res 

rodzi nnemiejsca@,samorzad.pl 

Odpowiedz: Zwrotne potwierdzenie otrzymania wniosku zostalo przeslane do Panstwa w dniu 

15.04.2019r. 
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