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Seń,icc C]rcator \4arek Kuch
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05-200 Wołomin

Szu]c-|likt

sp, 7 o. o.

Prczcs Zarządu Adam Szulc
ul, Poligonorva 1
04-051 Varszawa

W odpowiedzi na Pana petycję z dnia 30 marca 202lr, która u,pł},ncłaC]() ttlt, l,\żędu
drogą elektroniczną informr!ę. żc Została o1la lozpatrzona zgodnic z ań, ]3 ust, 1 usta\\}, Z
dnia 11 lipca 20l4r. opct},cjach (t-i, I)z.LJ,2018. poz.870),
fimina N4szczonórł,na przestrzeni dwi)ch oshlnich lat rea]izowało nastę|ruącc
clziałiuria na rzecz pobuclzania aktywności oby \ł atelskiej
l. Akcja społeczrrego sZ)cia i d)strybucji maseczek dla słrrzb mcdycznych.
I

porządkorłrych a także mieszkańcórv,
2, t-ldosiępniauie pracowni komputerowei szelzenie akt},wnoścj \ł,ral,nach rozrvrlju
społeczeństrva inlbrmacyj nego,
3. Propagowanie wiedzy o histoiii Ziemi Mszczono\vskiei poprzcz cdukację rł,lilnnie:
a) Lekcji historii \\,Izbie Panięci Ziemi Ms7c7ono\ł,ski.j
b) Zaięc tcmatyczn!,ch pt,j.,I \ł,oina ś\ł,iato$,a"
4. Realizacja wyclarzeli o tle histor),czn},m:
a) odkywamy ś]ad)przeszłościz Izbanri Pamięci (rł,irtrraln,v cykl rwstarł,. rvycieczek,
spacerów)
8 \\.irtualn},ch u,},sta\ł pośrvieconlch historii Ziemi ivlszczonorvskicj
- 3Tł.irtualne wycieczki po lzbach Pamięci
-,1\\inualne spacery po histor)czn},ch skarbach gnrin,v Mszczonórł,
2 fi Inl_v ..Opo$icśćbożonarodzenio\ł,a"
b) WaNZtat plenelo\ł,y .,Gry i zabarłl,z da\łnych lat"
c) Wystarł,a .,Solidamość\! okresie stanu wojennego. cz,vli jak \ł,a]czono o wolność
i godnośćnarodu" zorganizowana rł,kościclcpw. Srł,, .lana Chrzcicicla
5, Prowadzenie zajęć umuz_vkalniających rr lPRN1 zajęcia mają na celu naukę gry na
instrumcntach i sq skiclorł,anc najmłodsą,ch nicszkańcólv
6. Wydarzcnic kultrrralnc prz,vcz1,,niające się do integracji lokalnej społccznosci:
a) I.cstiu,al S\ł,iętoiański
b) Konce Bożonźtrodzeniorv},
7. Organizacja Nocy N,luzeów upolvszeclurirrnie lokalnej lristorii wśl,ód mieszkańcórt
Nlszczo1,1o$,a

Gmina Mszc7onów lv pr?.ccjągu dwóch ostatnich lat nic rcalizorvała cclorł,lch i
szcrszych programórł, pobudzania akt,vwności obyrł,atelskiej. oprilcz tych rł,y,mienionyclr
porł,rże|. Działalnośćgminv w polvlższvm zakrcsie jest na bieżaco monitrlrowana, dla|ego

teź nie na konieczności plzcpro\ładzenia rekoncsansu w obszarzc $,skazan]' m w §
przednriotorvc j pety,cji,

]

W odpolviedzi na §2 petycji rł,skazujc się że Gmina Mszczonóu,nie zaplano\ł,ała

udziału rł, zadnym program ie * alidacj i j akości obsługi i ntcre sanló w rv 202 l roku. J cdnocześrrie
nadmienia się. iż corocznie w mmach s}stemu Zarządzania Jakościął,edługNormy PN-liN
lSO 9001:2015 t]rząd Miejski rł,\4szczonowie prorł,adzi badania ankietowe badaiące poziom

satl,slakcji klicntórł, z jakości obsługi rv L]rzcdzie, W ankiecie tej pYam) rownicż L,
zadorł.olerrie kljcntów z działalnościiednostek organizac,r,jnych gmirr1,. I)lalego też biorąc

,zględnić petl,cji.
porvyższe pod urł,agę poslanawia się nie u
Zgodnie z art. 8 tlst. ] ustarvv z dnia 1l lipca 201f, o pctycjach (t.i. I)z.I-] 20l lt.
poz.870) pettcja Z dnia ]0 marca 2021r, zostirła opub]iko$,ana na stronic inlemeto\L-j
Biuletynu lnfonnacji Publicznej lirzędu Miejskicgo \! Mszczono\\,ie z dniem 12 krvietniabr,
Jcdnocześnie \\,ska7ujc się. że zgodnic z an. l3 ust. 2 ustaw} o petycjach sposób
załatu,icnia pet},cji nic możc być przednriotcm skargi.
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NJ podstawic al1 Lj u\r l i 2 Rozpolżld7cni{ Pallafullu Eulopcisk]ego i ltad} 1L']) 2()l6]a79 ż 2] Nrrictnia 2()ló r, rv
j
spmrlic ochnn1 osób iizlczn]ch \v /\livl! ż prż.nrilz!|jem da !ch osoborv\ch }\ śpla\ric$obodne8o tlżcp\§u ukieh

(ń).honżUch]lcni!d!.cll)$t95]16"\!l](D/l]L]t],l.,z20]ór,N.ll9.ślzcżm,)_dl]ei:.laoDo"|fu!muię,ż.
l) Adninjsl.aloren l'anśl\ad!n)ch jeśl(nnjia \lsż.zonórr rc|rc/cnto§ina pr/c/ l]urmistrza Nls/c^nn a(adrcs: l'Llc
Pihldskjego l. 96 j20 N{sżczonó$, tL konlaktoN}],ł6 858:8,l0],
2)Ą.lnliJjistralol rv),4acl,fl l ślcklde ochnrl l)an)ch. ż którym nlogą się Pańs§\o lónlakto$!ć §e $\1)stki.h

śl)ra§lch doL!c/ąt!ctr nrl.h\atż!nji dan\ch o$ho\}ch za PośI.dni.t$.D adlcsu cmail: nlśl).ktffnrcbi],1,p] Lub piś.!nricna

])Pal]śsa Lla . o$bo$c

Nlici\ką,iak ló\rnic/

będ.a

p?el$dllanc w cc]u (żputrylmia Sk.Ie. \łnnl\ló§ itct}c

lv cćlu

rca]izacji

prr§ oral

i pllc1 l]unlisllz! i Radę
Uśl lil c i c

oborli.ąukó§lr},rriLljqc)chz pfepi!ólr Pra$a (alt 6

RODo)opu\la§]-ldnia]1,0ó.]96|.KodtLSPost§porrarja^dlinislrac).j|cgo.u$\!)żdnialllipca20l,1r,opct]-cjuch
l{ożporz4d/c|ia Rad) MiJr]slfurr ż dni! li0] 2002 r, w sp vie olgriiżicii pżljntrlania i lozpall_a$aiia \kalg

or,

j

.1)|'łJ']stM danc osobo\re beda nllc§valzanc pr/./ olles tjcżb§dn) do rca]i/.cii s\r c.lu / !§/! ldlicn]en olleil
plżccho\r!§dnia ok..ślon)ch lv DVePi\aCh ś/cżcgóh}ch,§ ttn] prż.|isó\ |.chj\ra]n!.h na podst.§ic Ro/|orżqdzcnrd

itc/.śa ltad] \4jnistló$ /dljja l8 ś|,cżnii20ll l lv \Pri$j. insłukci! km(e]il)ji.], icdnoljltc}r .l.cżo*}ch §}lŁ(n\
akl omz in§lukcji § \pla\ri. olginjzocjj i/ lćśLdżi.lalia dchnvn! /ikl.do\],clr.
_\]Parisl$a danc lic b§dą pżc§ldrlanc \r slDśób żaut0na!)/orralj, rr §n nic bedt]lodl.gać plolil"",,
6]|'eńst\!a d.nc oŃna$\dr nić b.dą prżck.ż}rvane P./d l,]rtro|ciski obs/ar (bllodarcł lobcjmUia.) t]nię EuDFcj\lą
No§lcgię.l ied]lenftin j 1sLandic]
?)\ zlri&ku / pż.l§arżinicn Palislrra dan).h osoboĘch. p7rsłlgują l'illstrvu naścpujt|Cć pn'!a|
a)lrld§0 dostęp! do §roich dan}ch o.iz olrąnr..jd jch k.pii:
b]pmlvo do spdl.\rania (popriwilni3) $loith d.nrdj osobo$}dr:

do oelanic7.n]! p?ellal/niia da!).h osob.§ich:
d)pNvo Mresieiir sk.rgi do Plcż.sa Lilędu ()cllrolt Din)ch osoho\).h(ul st3rv].i 2. 1]l!l9] \|aNz ra), §\)lui.ii,
gd! Użnd PJni/l'r .7. prżclrvaP.ni. dan)ch ośobo{\ch Da lsul P.l.|iś\ogó]nee. nr4].l/idżcnii o ochn]ijc dan)'ch

chfuŃ

8)I,odani. Pr/e/ lŁń§lsa danych osobolv!ch led .hó\r iazkowc, Njepr/el,r/anic dinlch skUlk.$ić b.dżic b.a|icń leaLiżac i
cclL], o

klóryn Ńa {

punkcic 2,

9]P iślra dłtet]. bę&lprżckażanc Ndmiololr żcwn9Lrżn\ l a podfu$ie Unl(\!! |orvicrzcnia pl^t$arżmii dan}ch

o$bo$)d]. i takżc PodnrioLon lub olealonr UpQ\lntńrm

na podstNlie

llletisó$ pkwa.

