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Lipce Reymontowskie, dnia 18 września 2017 roku

Sz. P.
Podmiot wnoszący Petycję
Osoba prawna:
Adam Szulc – Prezes Zarządu
Szulc-Efekt Sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

ZAWIADOMIENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA PETYCJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (t.j. Dz. U. z
2017r., poz. 1123). w odpowiedzi na Petycję złożoną drogą elektroniczną do Wójta Gminy
Lipce Reymontowskie, za pośrednictwem poczty e-mailowej Urzędu Gminy Lipce
Reymontowskie w dniu 5 września 2017 roku, w sprawie przekazania wniosku zawartego w
Petycji do podległych Placówek Oświatowych – Szkoły Podstawowej w Lipcach
Reymontowskich i Gimnazjum Publicznego w Lipcach Reymontowskich, a dotyczącego
dokonania przez Dyrektora Szkoły wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w
Jednostce - na dzień złożenia wniosku, w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków
żywieniowych w szkołach, Wójt Gminy Lipce Reymontowskie zawiadamia, iż przedmiotową
Petycję i wniosek rozpatruje pozytywnie.
Wniosek o dokonanie przez Dyrektora Szkoły wewnętrznej analizy stanu faktycznego,
panującego w Szkole - na dzień złożenia wniosku, w przedmiocie kształtowania zdrowych
nawyków żywieniowych w szkołach został przekazany do Szkoły Podstawowej w Lipcach
Reymontowskich i Gimnazjum Publicznego w Lipcach Reymontowskich w dniu 14 września
2017 roku. Dyrektorzy obu szkół przeprowadzili wskazane analizy i udzielili Wójtowi Gminy
Lipce Reymontowskie odpowiedzi na postawione we wniosku pytania, które Wójt Gminy
Lipce Reymontowskie zamieszcza poniżej.
W Gimnazjum Publicznym w Lipcach Reymontowskich od 2015 roku jest dystrybutor wody
pitnej z wymiennymi wkładami, z którego korzystają wszyscy uczniowie w zależności od
własnych potrzeb. Wkłady wody pitnej są stale, systematycznie wymieniane przez
uprawnione osoby. Gimnazjum Publiczne położone jest w tym samym budynku, co Szkoła
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Podstawowa w Lipcach Reymontowskich, w związku z tym na mocy porozumienia pomiędzy
Dyrektorem Gimnazjum a Dyrektorem Szkoły podstawowej z dystrybutorów tych mogą także
korzystać uczniowie szkoły podstawowej, tym bardziej że w świetle zmian oświatowych i
wygaszania Gimnazjum od roku szkolnego 2017/2018 doprowadzi to do przejęcia tychże
dystrybutorów wody pitnej na potrzeby wszystkich uczniów Szkoły podstawowej.
Gimnazjum w Lipcach Reymontowskich, w ramach propagowania wśród uczniów i rodziców
zdrowych nawyków żywieniowych, uczestniczy w ogólnopolskim programie prozdrowotnym
Trzymaj Formę”, organizowane są również akcje propagujące zdrowe odżywianie i ruch,
uczniowie realizują projekty edukacyjne zawierające zagadnienia z zakresu zdrowego
odżywiania. Także dla rodziców przeprowadzona została akcja informacyjna dotycząca
wpływu napojów energetycznych na zdrowie człowieka.
Szkoła Podstawowa w Lipcach Reymontowskich, w ramach propagowania wśród uczniów i
rodziców zdrowych nawyków żywieniowych, uczestniczy w europejskim programie
prozdrowotnym „Mleko w szkole” i „Owoce i warzywa w szkole”, organizowane są też akcje
propagujące zdrowe odżywianie pt. „Dzień zdrowej żywności”.
Odpowiedź na wniosek odrębny:
Zgodnie z art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 1 i 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o
dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1764 z późn. zm.) w odpowiedzi
na Wniosek złożony drogą elektroniczną do Wójta Gminy Lipce Reymontowskie i pośrednio
do Dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipce Reymontowskie,
za pośrednictwem poczty e-mailowej Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie w dniu 5
września 2017 roku, w przedmiocie udzielenia informacji publicznej w trybie ustawy o
dostępie do informacji publicznej, Wójt Gminy Lipce Reymontowskie informuje, jak poniżej:
Czy w ostatnich 3 latach Rada Rodziców - występowała do Dyrektora Szkoły - stosownie
do dyspozycji art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - z
wnioskiem lub opinią dotyczącą spraw związanych z kształtowaniem - zdrowych zasad
żywienia wśród Uczniów Szkoły?

Z informacji udzielonych od Dyrektorów obu szkół wynika, że Rada Rodziców w obu
szkołach nie występowała w ostatnich 3 latach z wnioskiem lub opinią dotyczącą spraw
związanych z kształtowaniem - zdrowych zasad żywienia wśród Uczniów Szkoły.
Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca - wnosimy w trybie ww. przepisów o krótkie opisanie (maksymalnie w 3 zdaniach) - treści rzeczonego wniosku oraz
ewentualnych skutków jego wdrożenia.
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W związku z udzieleniem odpowiedzi przeczącej przez Dyrektorów obu szkół odpowiedź na
to pytanie jest bezprzedmiotowa.
Współwnioskodawcy - rozważają przygotowanie kampanii promocyjnej, w której
zaproponują konkurs w ramach którego Szkoła będzie mogła uzyskać - gratis wraz z
dystrybutorem - zapas wody na pierwsze 3 miesiące."
Konkurs zostanie przygotowany per analogiam - innych akcji współorganizowanych przez
Wnioskodawcę (dobrze znanych już w Gminach i Szkołach) typu Podwórko Nivea,
Wzorowa Łazienka, etc

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipcach
Reymontowskich wyraził zainteresowanie organizacją wyżej wymienionego konkursu w
Szkole Podstawowej w Lipcach Reymontowskich, w tym celu oczekuje kontaktu od
Wnioskodawcy na adres lub telefon szkoły. Przyczyni się to do zwiększenia możliwości
korzystania z wody pitnej, poza dystrybutorami wody pitnej znajdującymi się do dyspozycji
uczniów szkoły podstawowej od Gimnazjum.

Jednocześnie Wójt Gminy Lipce Reymontowskie informuje, iż treść Petycji wraz z
danymi Podmiotu Wnoszącego Petycję – za pisemną zgodą Podmiotu - została opublikowana
na stronie internetowej Gminy Lipce Reymontowskie.
Petycja zostanie niezwłocznie zarchiwizowana w zasobach Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum w Lipcach Reymontowskich, zgodnie z zasadami płynącymi z instrukcji
kancelaryjnej.
Zgodnie z wnioskiem potwierdzenie otrzymania Petycji i wniosku odrębnego oraz
niniejsze zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia petycji zostanie przesłane jedynie drogą
elektroniczną na wskazany przez Państwa adres e-mail: woda-w-szkolach@samorzad.pl

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński
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