Gmina Nadarzyn
Od:

Renata Sutor <adwokatsutor@gmail.com>
niedziela, 31 maja 2020 12:00
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gmina@borkowice.asi.pl; powiat@szydlowiecpowiat.pl; chlewiska@chlewiska.pl;
urzad@mirow.pl; gmina@oronsko.pl; starostwo@powiatlipsko.pl; ug@sienno.pl;
urzad@rzeczniow.pl; gmina@ciepielow.pl; umig@lipsko.eu; gmina@solec.pl;
ug@chotcza.pl; sekretariat@zwolenpowiat.pl; sekretariat@kazanow.pl;
sekretariat@tczow.pl; sekretariat@zwolen.pl; przylek@przylek.pl;
sekretariat@policzna.ugm.pl; bom@umradom.pl; powiat@radompowiat.pl;
ilza@ilza.pl; wierzbica@wierzbica.pl; urzad@skaryszew.pl; kowala@kowala.pl;
gmina@gozd.pl; gmina@wolanow.pl; gmina@zakrzew.pl; przytyk@przytyk.pl;
jedlinsk@jedlinsk.pl; urzad@jastrzebia.pl; ug@gmina-pionki.pl;
sekretariat@bialobrzegipowiat.pl; umwysmierzyce@wysmierzyce.pl;
gmina@radzanow.pl; gmina@starablotnica.pl; ugstromiec@ugstromiec.pl;
bialobrzegi@bialobrzegi.pl; ugpromna@bip.org.pl; sekretariat@kozienicepowiat.pl;
gmina@gniewoszow.pl; urzad@sieciechow.pl; urzad@garbatkaletnisko.pl;
urzad@kozienice.pl; sekretariat@glowaczow.pl; sekretariatgmina@magnuszew.pl;
grabow@grabow.pl; starostwo@grojec.pl; gmina@mogielnica.pl; urzad@bledow.pl;
sekretariat@goszczyn.com.pl; urzad@belskduzy.pl; pniewy@pniewy.pl;
urzad@grojecmiasto.pl; jasieniec@jasieniec.pl; um@warka.org.pl;
chynow@chynow.pl; starostwo@garwolin-starostwo.pl; gmina@maciejowice.pl;
ug@trojanow.pl; sobolew@sobolew.pl; urzad@miastolaskarzew.pl;
ugwilga@interia.pl; umg@garwolin.pl; gmina@gorzno.ugm.pl; zelechow@interia.pl;
gmina@miastkowkoscielny.pl; gmina@borowie.pl; ug@parysow.pl;
urzad@pilawa.com.pl; starostwo@powiat-zyrardowski.pl; sekretariat@wiskitki.pl;
urzad@zyrardow.pl; urzad@puszcza-marianska.pl; urzad.miejski@mszczonow.pl;
urzad@radziejowice.pl; starostwo@piaseczno.pl; tarczyn@tarczyn.pl;
kancelaria@prazmow.pl; umig@gorakalwaria.pl; urzad@piaseczno.eu;
urzad@konstancinjeziorna.pl; gmina@lesznowola.pl; kancelaria@powiat-otwocki.pl;
gminasj@gminasj.pl; ugosieck@gminaosieck.pl; um@karczew.pl; ug@celestynow.pl;
gmina_kolbiel@wp.pl; umotwock@otwock.pl; urzad@wiazowna.pl;
sekretariat@powiatminski.pl; sekretariat@gmina-latowicz.pl; gmina@ugsiennica.pl;
urzad@ceglow.pl; gmina@mrozy.pl; gmina@minskmazowiecki.pl;
sekretariat@jakubow.pl; umkaluszyn@kaluszyn.pl; urzad.gminy@stanislawow.pl;
urzad@umsulejowek.pl; starostwo@powiat-grodziski.pl; urzad@zabiawola.pl;
gmina@jaktorow.pl; urzad@grodzisk.pl; miasto@milanowek.pl;
urzadmiasta@podkowalesna.pl; urzad@gmina-baranow.pl;
starostwo@powiat.pruszkow.pl; gmina@nadarzyn.pl; ratusz@raszyn.pl;
sekretariat@michalowice.pl; brwinow@brwinow.pl; prezydent@miasto.pruszkow.pl;
umpiastow@piastow.pl; kancelaria@pwz.pl; urzad@kampinos.pl;
ratusz@um.blonie.pl; urzad@gminaleszno.pl; umig@ozarow-mazowiecki.pl;
gmina@babice-stare.waw.pl; izabelin@izabelin.pl; umig@lomianki.pl;
kancelaria@powiat-legionowski.pl; urzad@jablonna.pl; gmina@wieliszew.pl;
kancelaria@um.legionowo.pl; urzad@nieporet.pl; umg@serock.pl;
urzad@um.warszawa.pl; wom@ursynow.pl; wilanow.urzad@um.warszawa.pl;
wawer.informacja@um.warszawa.pl; wom@mokotow.waw.pl;
wlochy@um.warszawa.pl; ursus.urzad@um.warszawa.pl;
burmistrz@urzadochota.waw.pl; burmistrz@bemowo.waw.pl;
om.wola@um.warszawa.pl; bielany.wom@um.warszawa.pl;
ppn.wom@um.warszawa.pl; urzad@pragapld.waw.pl; urzad@targowek.waw.pl;
rembertow.wom@um.warszawa.pl; wesola.poczta@um.warszawa.pl;
kancelaria@powiat-wolominski.pl; um@zabki.pl; um@zielonka.pl;
urzad.miasta@marki.pl; urzad@kobylka.pl; um@um.wolomin.pl; umig@radzymin.pl;
urzad@dabrowka.net.pl; urzad@klembow.pl; sekretariat@ugposwietne.pl;
urzad@tluszcz.pl; ug_strachowka@poczta.onet.pl; jadow@o2.pl;
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sekretariat@powiatwegrowski.pl; gmina@grebkow.pl; ugwierzbno@interia.pl;
admin@liw.pl; sekretariat@wegrow.com.pl; ug@korytnica.pl; ugmiedzna@op.pl;
gmina@stoczek.net.pl; ug_sadowne@pro.onet.pl; kancelaria@gminalochow.pl;
starostwo@powiatsiedlecki.pl; gmina@wodynie.eu; ugdomanice@wp.pl;
gminaskorzec@wp.pl; ug@kotun.pl; gmina@mokobody.pl; gmina@suchozebry.pl;
gmina@gminasiedlce.pl; ug_paprotnia@pro.onet.pl; korczew_gmina@wp.pl;
ugprzesmyki@e-bip.pl; ug_mordy@pro.onet.pl; powiat@losice.pl;
wojt.olszanka.wls@gminypolskie.pl; wojt@huszlew.pl; platerow@platerow.com.pl;
urzad.gminy4@wp.pl; gmina@kornica.org; sekretariat@powiat-sokolowski.pl;
ugbielany@poczta.onet.pl; ug@gminasokolowpodl.pl; um@sokolowpodl.pl;
gminarepki@list.pl; jablonnalacka@onet.pl; sekretariat@sabnie.pl;
ug_sterdyn@pro.onet.pl; samorzad@kosowlacki.pl; ugc@epf.pl;
starostwo@powiatostrowmaz.pl; wasewo@pro.onet.pl; gminaostrowmaz@home.pl;
sekretariat@brok.pl; gmina@lubotyn.pl; sekretariat@gminawieniawa.pl;
ugzar@post.pl; ugnur@fastmail.pl; ugbogut@wp.pl; um@um.ostroleka.pl;
promocja@powiatostrolecki.pl; ug@goworowo.pl; gmina@czerwin.pl;
gminatroszyn@poczta.onet.pl; rzekun@rzekun.pl; sekretariat@olszewo-borki.pl;
sekretariat@lelis.pl; ug@baranowo.pl; sekretariat@myszyniec.pl;
gmina@kadzidlo.pl; st_pysk@wp.pl; starostwo@powiat-przasnysz.pl;
ug_krasne@krasne.pl; ugprzasnysz@pro.onet.pl; sekretariat@czerniceborowe.pl;
gmina@krzynowlogamala.pl; sekretariat@chorzele.pl; gmina@jednorozec.pl;
starostwo@powiat-makowski.pl; gmina@karniewo.pl; urzad@makowmazowiecki.pl;
ug_szelkow@wp.pl; rzewnie@bipgminy.pl; ugrozan@post.pl; urzad@ploniawy~
bramura.pl; urzadgminy@czerwonka.pl; ugkrasnosielc@post.pl; starostwo®powiatwyszkowski.pl; urzad@zabrodzie.pl; somianka@somianka.pl; gmina@wyszkow.pl;
sekretariat@branszczyk.pl; gmina@dlugosiodlo.pl; rzasnik@bazagmin.pl;
kancelaria@powiatpultuski.pl; ug@gminagzy.pl; sekretariat@gminawinnica.pl;
ug@pokrzywnica.pl; ug@zatory.pl; ugobryte@obryte.pl;
sekretariat@nowodworski.pl; ug.leoncin@tlen.pl; sekretariat@czosnow.pl;
sekretariat@nowydwormaz.pl; urzad@pomiechowek.pl; um@nasielsk.pl;
urzad@powiat-plonski.pl; urzad@czerwinsk.pl; ugnaruszewo@vip.wp.pl;
ugzaluski@bip.org.pl; sekretariat@ugjoniec.pl; ugplonsk@ugplonsk.pl;
sekretariat@dzierzaznia.pl; info@nowemiasto.win.pl; gmina@sochocin.pl;
urzad@gminababoszewo.pl; sekretariat@gmina.raciaz.iap.pl; gmina@nowasucha.pl;
urzad.gminy@teresin.pl; gminarybno@wp.pl; gmina@brochow.pl;
sekretariat@mlodzieszyn.pl; starostwo@powiat.plock.pl; ugim@wyszogrod.pl;
gmina@malawies.pl; gmina@bodzanow.pl; ugslubice@plocman.pl;
gmina@bulkowo.pl; gmina@starozreby.pl; u m g d r o b i n @ p l o . p l ; gmina@bielsk.pl;

ugradzanowo@plock.home.pl; ug@slupno.eu; urzad-sekretariat@gabin.pl;
sekretariat@gminalack.pl; ug@nowyduninow.info.pl; prezydent@plock.eu;
gmina@starabiala.pl; ug_brudzen@interia.pl; starosta@gostynin.powiat.pl;
ug@gminagostynin.pl; gmina@szczawin.pl; gmina@pacyna.mazowsze.pl;
sanniki@zgwrp.org.pl; starosta@powiat.sierpc.pl; ug_gozdowo@wp.pl;
gmina@mochowo.pl; ug.zawidz@wp.pl; info@gmina.sierpc.pl;
Temat:
Załączniki:

gmina@szczutowo.pl; ugrosciszewo@interia.pl; starostwo@ciechanow.powiat.pl
Petycja
31.5.2020r.- Załącznik nr 1 do Petycji.pdf; 31.5.2020r.- Petycja.pdf

Szanowni Państwo
w załączeniu przedkładam Petycję. Proszę ojej poparcie.

Z poważaniem

adw. Renata Sutor
Tel. 575 364 664

Renata Sutor
ul. Rynek 8B
34-700 Rabka-Zdrój
e-mail: adwokatsutor@gmail.com
TEL: 575 364 664

Rabka-Zdrój, dnia 31 maja 2020 roku

Wszystkie Rady Gmin w Polsce
Wszystkie Rady Powiatów w Polsce
Wszystkie Sejmiki Województw w Polsce
Media i organy władzy ustawodawczej i
wykonawczej w Polsce
PETYCJA

W interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Działając w imieniu własnym, na zasadzie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku
o petycjach, składam niniejszą petycję w interesie publicznym oraz w związku z istniejącą
pandemią w Polsce postuluję o zmianę przepisów prawa mieiscowego, a w szczególności
poprzez:
1) dofinansowanie pieniężne lub rzeczowe (tablety) rodziców mieszkających i wychowujących
swoje dzieci w danej Gminie/Powiecie/ Województwie w zakresie edukacji ich dzieci, które
z powodu pandemii panującej w Polsce, a w tym panującym ograniczeniom liczby miejsc w
szkołach i przedszkolach nie mogą uczyć się w szkole lub przebywać w przedszkolu, a tym
samym opieka, a zwłaszcza edukacja dzieci została przerzucona na ich rodziców;
2) utworzenie miejsc i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla
osób potrzebujących;
Wyrażam zgodę na ujawnienie moich ww danych osobowych na stronie internetowej
urzędu.

W załączeniu przedkładam część 2 proroctwa Marii Michaliny i Magdaleny
przekazane im od Boga Ojca dla wszystkich mieszkańców ziemi.

