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Treść petycji:   
 
II) Petycja Odrębna:   
Treść petycji:   
§3) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 
petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z art. 241 Kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. z 2017.06.27), wnosimy petycję do Dyrektora Szkoły o 
przeprowadzenie analizy i rozważnie instalacji na dachu budynku Szkoły (ad hoc lub przy 
okazji kolejnego remontu )  - testowo lub docelowo - systemów fotowoltaicznych polegających 
na przetwarzaniu z promieniowania światła słonecznego i przekształceniu jej w energię 
elektryczną.  
Działanie tego typu - w naszym mniemaniu idealnie wpisuje się w obowiązek określony w art. 
6  Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U.2016.831 z dnia 
2016.06.11)   
   
Osnowa Petycji:   
Tego typu działanie - w mniemaniu Wnioskodawcy - może być nie tylko efektywnym sposobem na 
zrealizowanie przez Dyrektora Szkoły - obowiązku wynikającego z wdrażania co najmniej jednego 
środka poprawy efektywności energetycznej - ale również może być ciekawym - empirycznym - 
sposobem na poznanie tej ciekawej tematyki przez uczniów szkoły.   
   
Pytając kilka lat temu o koszty eksploatacji szkolnych kotłowni - uzyskiwaliśmy informacje o szokująco 
wysokich wydatkach na ten cel, zatem choćby w minimalnym stopniu warto byłoby ograniczyć środki 
podatników wydatkowane w tym obszarze.    
   
W odpowiedzi na przedmiotową petycję - prosimy o kilkuzdaniowe, krótkie poinformowanie podmiotu 
wnoszącego petycję o wnioskach wynikających z przeprowadzonej analizy oraz o ewentualnych 
planach Jednostki w tym obszarze.   
   
Zastrzegamy możliwość opublikowania wybranych odpowiedzi oraz ewentualnych rankingów - 
najlepiej dbających o ochronę środowiska szkół - na naszym portalu www.gmina.pl   
   
W mniemaniu Wnioskodawcy, w krajach najbardziej rozwiniętych - kładzie się olbrzymi nacisk na 
edukację Uczniów  w obszarze odnawialnych źródeł energii - na lekcjach związanych z ochroną 
środowiska - Uczniowie mają okazję empirycznie poznać działanie ogniw fotowoltaicznych, a 
specjalistyczne oprogramowanie stosowane w tym zakresie do prezentacji - wspomaga 
uzyskiwać informacje o możliwościach, wadach i efektach stosowania tego typu źródeł 
energii.   
   
Fakultatywnie - jeśli szkoła jest zainteresowana bezpłatnym przetestowaniem - przez 30 dni - 
inteligentnego, światowej klasy oprogramowania - w wersji edukacyjnej - do modelowania działania 
ogniw fotowoltaicznych - wnosimy aby do udzielonej na petycję odpowiedzi dodać zdanie:   
   
“Szkoła jest zainteresowana bezpłatnym przetestowaniem - przez 30 dni - inteligentnego 
oprogramowania  - w wersji edukacyjnej - do projektowania systemów fotowoltaicznych  PV*SOL® - 
Valentin Software”  
W rzeczonej sprawie można również porozmawiać telefonicznie ze specjalistą: tel. 607-773-377   
Prosimy o niewykonywanie pod wyżej wzmiankowany numer - telefonów dot. merytoryki 
wniosku.   
   
Notabene pozwalamy sobie przypomnieć, że podjęcie jakichkolwiek działań przez Dyrektora 
powinno być poprzedzone analizą stanu faktycznego (innych petycji tego typu) oraz 
dokumentacji, tak aby wszystkie ewentualne czynności były prowadzone z zachowaniem zasad 
uczciwej konkurencji oraz postępowania lege artis. 
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