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dotyczy: petycji w przedmiocie przystąpienia Gminy Zgorzelec do konkursu w ramach
programu „Podwórko Talentów NIVEA” – edycja 2019.

ZAWIADOMIENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA PETYCJI

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1123 z późn. zm.) w związku z art. 238 § 1 i art. 247 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257
z późn. zm.) zawiadamiam o załatwieniu w sposób negatywny wniesionej środkami
komunikacji elektronicznej petycji z dnia 06.03.2019 r. osoby prawnej w przedmiocie
rozpatrzenia prośby dotyczącej przystąpienia Gminy/Szkoły – do konkursu w ramach
programu „Podwórko Talentów NIVEA” – edycja 2019 r.
UZASADANIENIE
Petycją złożoną drogą mailową przez osobę prawną Szulc – Efekt Sp. z o.o. oraz
organizatora konkursu XS – Events Sp. z o.o. Sp. k. zwrócono się do tutejszego organu
o przystąpienie Gminy Zgorzelec do konkursu w ramach programu „Podwórko talentów
NIVEA” – edycja 2019.
Mając na uwadze w/w okoliczności, w tym ustosunkowując się do treści omawianej
prośby Wójt Gminy Zgorzelec informuje, co następuje : w kwestii przystąpienia podległych
Wójtowi szkół na terenie Gminy Zgorzelec do omawianego wyżej konkursu – informuję,

iż szkoły nie dysponują odpowiednią ilością terenu pod budowę nowego placu zabaw.
Nadmieniam, iż jedna ze szkół podstawowych w Żarskiej Wsi posiada plac zabaw NIVEA,
natomiast w pozostałych szkołach są istniejące place zabaw, na bieżąco modernizowane.
Mając na uwadze w/w okoliczności postanowiono załatwić w sposób negatywny złożoną
przez Państwa petycję.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach sposób załatwienia petycji nie
może być przedmiotem skargi.
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