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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. 
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