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PETYCJA W INTERESIE PUBLICZNYM
zŁoZoNA W TRYBIE KoMUNlKACJl ELEKTRoNlcZNEJ W CELU WYKoRZYSTANlA TREścl W TERAŹNlEJsZoścl LUB
PRZYsZŁoścl

Dzień dobry, działając w trybie Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj' Dz. U. 2018 poz. 870) w związku z
art. 54 w związku z art. 63 Konstytucji zdnia2 kwietnia 1997 roku (Dz' U' L997 nr78poz.483) przekładam petycję w
przedmiocie:podjęcia rozstrzygnięcia tub innego działania W sprawie dotyczące jżycia
zbiorowego' Wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra Wspó[nego,
mieszczących się W zakresie zadań i kompetencji adresata petycji
H w temacie i celu : usprawnienia systemu prawnego

1. Zasiłek pielęgnacyjny osoba otrzymuje podczas trwania postępowania przed PZooN / WzooN lub świadczenie
jest wyrównywane jak na obecnych zasadach
2' orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności ważne są przez okres:
- 120 dniod odwołania stanu epidemii/zagrożenia epidemiologicznego
- 120 dniod odwołania stanu wyjątkowego spowodowanego wojną na Ukrainie
3. Niepełnosprawny, który nie ma jednej nogi - otrzymuje zwrot w Loo% od sprzedawcy obuwia za jeden
nieużytkowany but lub zobowiązany jest do sprzedania tylko jednego buta.

Adnotacje:
(L) -za ewentualne błędy przepraszam oraz z uwagi na stan epidemii- proszę o odpowiedź tylko iwyłącznie na adres
e-mailowy.
(2) - Nie wyrażam zgody na podstawie ustawy o petycjach i ustawie o dostępie do informacji publicznej na publikację
danych osobowych oraz umieszczenie danych w projektowanej uchwale, uzasadnieniu, uchwale organu
stanowiącego, protokołach komisjioraz udostępnieniu danych m.in na sesjach z posiedzeń komisji, sesjach organu
stanowiącego itd. w związku z rozpatrywaną petycją.
(3) - Na podstawie przepisów prawa, wnoszę o przekazanie petycji zgodnie z właściwością.
(a) - Po rozpatrzeniu petycji, pisma - proszę o dokonanie anonimizacjidanych (imienia, nazwiska, adresu, miejsca
sporządzenia, sygnatury)w pismach wychodzących i przychodzących z uwagi na minimalizacje danych zgodnie z
RoDo, a dane tylko do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi, a ważna jest treść pisma do Wykorzystania W
przyszłości.
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