
Miasta

od:
Wyslano:
Do:

Temat:
ZalACzniki:

Program DPS <program.dps@smebusiness pl>

wtorek, 17 isiopada 2020 1416
urzad@koscierzyna gda pl

Technologia przeciw COV D-T9 w domach opieki
DEDYKOWANE-TECHNOLOGIE DLA DPS.pdf

wpt. I /.

Ju

Kierownik Jednostki Samorzqdu Terytorialnego (dalej: IST)
- v! rozumieniu art. 33 ust. 3 lJstawy o samorzEdzie gminnym (D2.lJ.2001.142.1591 j.t.)

51) Na mocy art.63 Konsty[ucji RP w trybie art. 241 Kodeksu postqpowania administracyjnego, wnosimy petycjq do
Kierownika JST (W6jta/Burmishza/Prezydenta) - o przekazanie poni2szego wniosku do wszystkich podlegtych dom6w
opieki spo+ecznych i opieki dlugoterminowej (dalej DPS). Fakultatywnie prosimy r6wnie2 o przekazante petycji do
prywatnych DPS mrejscowo wlaSciwych dla terenu Gminy.

52) Wnosimy o zwrotne pohvierdzenie - przez Gminq - otrzymania niniejszego wniosku w trybie 57 rczpotzldze a
Prezesa Rady Ministr6w z dnia I stycznia 2002 r. w sprawie organizaqi przyjmowania i rozpatrywania s. iwniosk6w.
(Dz. LJ. z dnia 22 slyczta 2002 r. Nr 5, poz. 46) wraz potlvierdzeniem otrzymania niniejszego wniosku, wnosimy w
trybie art. 244 52 KPA, o zwrotne potwierdzenie przeslania - ex officio - przedmiotowego wniosku do nadzorowanych
plac6wek DPS wraz z wyszczeg6lnieniem ich nazw, na adres e-matlt prooram.dps@smebusiness.ol

Potwierdzenie wraz z informacjE z wyszczeg6lnieniem plac6wek DPS, nadzorowanych pzez JST, wnosimy o pzekazanie
wnioskodawcy w Formie elektrontcznej, w rozumieniu art. 14 ust. 1 KPA - potwierdzenie i odpowiedi (specyftkacja
jednostek organizacyjnych) nie muszE bya sygnowane podpisem elektronicznym,

-------- koniec czq6ci dotyczEcel wniosku kierowanego do Gminy --

Wniosek wlasciwy - do przekazania Kierownikom podleglych jednostek organizacyjnych (pomocy
spolecznej)

Szanowna Pani
Szanowny Pan
Kierownik Do]Itu Opieki Spolecznej

51)Na mocy art,63 Konstyhrqi RP w ramach przeprs6w art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petyclach
(Dz.U.2014.1195 z dnia 2014,09.05) vr zwAzkr z art. 241 Kodeksu postqpowania administracyjnego (wnioskl
optymalizujEce funkcjonowanre administracji publicznej), wnoslmy petycjq do Kierownika Dom6w Opieki Spolecznej o
dokonanie wewnQtrznej analizy - mo2liwo6ci wdro2enia w jednostce dedykowanych technologii pralniczych dla DPS w
celu podniesienia standard6w odpowiedniej dezynfekcji (technologia przeciw Covidl9) oraz oszczqdno6ci ioptymalizacji
koszt6w.

Ivlamy nadziejq, 2e Jednostki slosujEc zasady uczciwej konkurencji oraz racjonalnego wydatkowania (rodk6w
publicznych - wdro2q odpowiednie technologie - dziQki kL6rym osiEgniqte zostanq kolejne cele zwiEzane z
przeciwdzialaniem Covid19.

Ivlaterialy dotyczEce technologii pralniczej przeciw Covid19 w zalEczeniu
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