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FW: Oficjalny Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w zwiEzku z arl.241 KPA

lnicjatywa - Jawnos6 itransparentno(i poprzez lnformatyzacje Gmin- Wszyscy
Zmieniajmy Gminy na Lepsze2 .docx; Zalqcznik bez tytulu 00039.htm1; lnicjatywa -

Jawnost i transparentnoii poprzez Informatyzacjg Gmin- Wszyscy Zmieniajmy
Gminy na Lepsze2 .docx.xades; ZalEcznik bez tytulu 00042.htm1

Kierownik Jednostki SamorzEdu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorzqdzie
gminnym (D2.U.2018.994 t.l. z 2018.05.24)

Dane wnioskodawcy/petycjodawcy znajdujA sie poniiej oraz - w zaiqczonym pliku sygnowanym bezpiecznym
podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5

wrzeinia 2OL6 r. o uslugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (D2.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) oraz
przepis6w art. 4 ust.5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) (D2.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) -

Data dostarczenia - zgodna z dyspozyciq art. 51 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121j.t.)

Preambula Wniosku:
Jak wynika z uprzednio prowadzonych przez nas akcji wnioskowania iodpowiedzi na nasze petycje - informatyzacja
Jednostek Samorzadu Terytorialnego i powiqzanie lokalnych system6w z systemami centralnymi napotyka na szereg
problem6w - co czqsto skutkuje nieefektywnym wydatkowaniem pieniqdzy Podatnik6w.
Media szeroko informujq o problematyce, poczqwszy od nieefektywnie dzialajacych elektronicznych obiegach
dokument6w w Gminach skohczywszy na braku interoperacyjnosci - powiEzaniu lokalnych system6w
informatycznych z centra lnym i:

Ad exemplum: https://www.tvp.info/39565501/wielu-za reiestrowa nvch-na-epua p-nie-moze-zaglosowac-o-powodv-
pvtaicie-w-gminach

Zatem szczeg6lnie wa2kim obszarem - wydaje siQ tzw. elektronizacra zam6wie6 publicznych, kt6ra wszqdzie na
Swiecie przyczynia siq do sporych oszczqdno5ci izmniejszenia poziomu korupcji.
lnstytucje i podmioty zamawiajqce, kt6re wprowadzily ju2 e-zam6wienia, osiqgajq zazwyczaj oszczqdnoSci pomiqdzy
5 a 2Oo/o wg KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU
E KO NOM ICZNO-SPOIECZN EGO I KOMITETU REGION6W, Bruksela, dnia 20.4.2O!2 r., COM(2012) 179 finat.

Wdraianie rzecznej elektronizacji zam6wief publicznych - napotyka na szereg problem6w - szczeg6lnie w
Gminach/Miastach, czego najlepszym dowodem jest to ie Ustawodawca w ostatnim czasie zmuszony byl
przesunad vacatio legis - dot, welScia w iycie przepis6w nakazujqcych permanentne uiywanie Srodk6w
komunikacji elektroniczne,i w postqpowaniu o udzielenie zam5wienia. Wnioskodawca ma na my3li przepis art. 10a
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieri publicznych (D2.U.2018.1986 t.j. z 2O18.1-O.L6l

Zdaniem Wnioskodawcy:
Dziqki dzialaniom sfer Rzqdowych (w skali makro) w ostatnim czasie sguacja ulega poprawie - ad exemplum:
sprawnie dzialajqce systemy JPK, wnioski 500+ online, etc - jednak2e bez szybkiej sanacji tego obszaru (w skali
mikro) - proces ten w Gminach bqdzie w dalszym ciqgu przebiegal zbyt wolno - bez namacalnych sukces6w w postaci
- lepszego zaspokajania potrzeb Obywateli w tym obszarze uslug publicznych.

W opinii Wnioskodawc6w
Wydzialy/Referaty i Urzqdnicy (Stanowiska Jednoosobowe) - posiadajqce w zakresie swoich kompetencji sprawy
zwiAzane - sensu largo - z wdra2aniem kolejnych etap6w informatyzac.ji - powinny zintensyfikowai swoje dzialania z

,.. o,\ls- r5Jd;ffi ..- .........



tym zakresie iszczeg6towo bada6 oraz rejestrowac obecnie panujEcy stan faktyczny, tak aby - dysponujEc pieniedzmi

Podatnik6w - podjqi wla6ciwe dzialania sanacyjne - przynoszqce wymierne efekty.

ll - Petycja Odrqbna:
52.1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w ramach przepis6w art 2 pkt 1,2 i3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

1D2.U.2014.7L95 z dnia 2014.09.05) w zwiqzku z arl.247 Kodeksu postQpowania adm inistracyjnego (wnioski

optymalizujqce funkcjonowanie administracji publicznej), wnosimy petycjq do Kierownika J5T o p16bq dokonania

analizy - moiliwo5ci wdroienia w Urzqdzie procedur zwiazanych z pelnym uiywaniem Srodk6w komunikacji

elektronicznei w postqpowaniach o udzielenie zam6wienia - w formie o kt6rej mowa w art. 10a Ustawy Prawo

zam6wiei publicznych.
oczywiscie wnioskodawca jest 5wiadomy przesuniqcia vacatio legis - do 2020 r. i obowiqzywania ju2

przedmiotowych przepis6w w zakresie zam6wiei przekraczajqcych progi unijne.

92.2) Na bazie dokonanej analizy wnosimy o kr6tkie, kilkuzdaniowe podsumowanie w odpowiedzi na ninie,iszq

petycje - mocnych islabych stron ewentualnego wdroienia procedur pelnego uiytkowania Srodk6w komunikacji

elektronicznei w postqpowaniach o udzielenie zam6wienia. oczywiscie w odniesieniu do obecnie panujEcego w
Jednostce stanu faktycznego.



52.3) Aby zachowa6 pelna jawnodi i transparentno6i dziaia6 - wnosimy o opublikowanie treSci petycji na stronie
internetowej podmiotu rozpatrujacego petycjq lub urzqdu go obsiugujqcego (Adresata) - na podstawie art.8 ust. 1

ww. Ustawy o petycjach (Dz.U.2of4.ff95 z dnia 2014.09.05) - co jest jednoznaczne z wyraieniem zgody na

publikacjq wszystkich danych. Chcemy dziala6 w pelnijawnie i tra nspa rentnie.

Osnowa Petycji i wniosku - en bloc:
Wnioskodawca pozwala sobie zwr6ci6 uwagq Decydent6w na wzmiankowanq wyiej problematyke w oparciu o
powolane w preambule a rgumenty oraz dane bqdqce w jego posiadaniu, z kt6rych wynika, iew niekt6rych
Urzqdach ilo56 postQpowai przetargowych prowadzonych z jednym oferentem - dochodzi do 46 % w 2015 r, - sic,

co plasuje nas najgorzej w Europie wg Raportu Komisji Europejskiej!

Taka sytuacja musi niepokoii ka2dego podatnika iwymaga analizy pod kAtem wdro2enia ewentualnych procedur

sanacyjnych.
Pelna raport dostepny jest na stronie:
http://ec.europa.eu/internal market/scoreboa rdlperformance Der oolicv area/public procurement/index en.ht
m

Pomimo, 2e nie wnioskujemy o informacjq przetworzona w zakresie wymagajqcym znacznych naklad6w pracy,

uzasadniamy nasze pytania stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostqpie do informacji publicznej -
tym, 2e przedmiotowa informacja oraz ewentualna p6iniejsza pr6ba optymalizacji tego obszaru wydaje sie

szczeg6lnie istotna z punktu widzenia lnteresu Spolecznego - jak argumentowano powy2ej.

Zastrzegamy sobie mo2liwo6i opublikowania efekt6w Akcji na naszym portalu www.smina.pl.

lll - Wniosek OdrQbny - Wnosimy - w trybie art. 24L lub 243 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postqpowania administraryjnego (OL,U.20t7.L257 t,i, z2OL7.06.27l - o przekazanie poniiei zawartego wniosku -

per analogiam - zawierajEcego podobne tezy i pytania do podleglych Jednostek Organizacyjnych, kt6re w zakresie
powierzonych iwykonywanych kompetencji realizujq zadania zwiqzane z utrzymaniem czystosci i porzqdku w
Gminie oraz z pomocq spoleczna - sprilki Komunalne/MZK/zK MoPs/GoP/oPs, etc

53) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku i petycji w trybie odno3nych przepis6w - na

adres e-mail elektronizacia-zamowien@samorzad.ol
54) Wnosimyoto, abyodpowiediw przedmiocie powy2szych pyta6 zlo2onych na mocyart.6l Konstytucji RPw
zwiqzku z art. 241 KPA, oraz w przedmiocie petycji zostala udzielona - zwrotnie na adres e-mail elektronizacia-
zamowien @samorzad.pl -wterminach okreslonych w odno6nych Ustawach. Stosownie do art. 14S1KPA prosimy

o przesylanie od powiedzi/informacji - jedynie wformie elektronicznej (bez u2ycia poczty konwencjonalnej) pod

podany powyiej adres - przypominamy 2e zar6wno Wladza Ustawodawca jak iWykonawcza szczeg6lnq rolq
przywiazuje w ostatnim czasie do komunikacjl elektronicznej z lnteresantami.

S5) Wniosek zostal sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych
Ustawy z dnia 5 wrze6nia 2Ot6 r. o usiugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (D2.U.2016.1579 dnia
2016.09.29)

Wnioskodawca:
osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarzadu: Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapital Zakladowy: 222.000,00 pln

www.gmina.pl www.samorzad.pl

Dodatkowe informacje:
Stosownie do art.4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) osobq reprezentujqca
Podmiot wnoszEcy petycjq jest Prezes Zarzadu Adam Szulc.



Stosownie do art.4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy petycja niniejsza zostaia zlozona za pomocq Srodk6w komunikacji
elektronicznej, a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: elektronizacia-zamowien@samorzad.pl

--------Wniosek do przekazania - via Gmina - do podlegtych Sp6lek Komunalnych/MZKIZK, etc
oPs/MoPs/GoPs, etc

Szanowna Pani

Szanowny Pan

Dyrektor/Kierownik/Prezes Za rzEdu

Dane Podmiotu wnoszEcego petycje znajdujq slQ ponizej oraz - w zalqczonym pliku sygnowanym kwalifikowanym
podpisem elektronicznym stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 wrzeSnia 2016 r. o ustugach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej (02.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) oraz przepis6w art.4 ust. 5 Ustawy o petycjach
(Di-.U.2074.7795 z dnia 2014.09.05) Data dostarczenia zgodna z dyspozycjq art.61 pkt.2 Ustawy Kodeks Cywilny
(Dz. U.2O7a.L2L j1.).

Preambula Wniosku:
Jak wynika z uprzednio prowadzonych przez nas akcji wnioskowania i odpowiedzi na nasze petycje - informatyzacja
Jednostek SamorzAdu Terytorialnego ipowiEzanie lokalnych system6w z systemami centralnymi napotyka na szereg
problem6w - co czqsto skutkuje nieefektywnym wydatkowaniem pieniqdzy Podatnik6w.
Media szeroko informujq o problematyce, poczqwszy od nieefektywnie dzialajqcych obiegach dokument6w w
Gminach skoficzywszy na interoperacyjnoSci - powiEzaniu lokalnych system6w informatycznych z centralnymi:
Ad exemplum: https://www.tvp.info/39565501/wielu-zareiestrowanvch-na-epuap-nie-moze-zaglosowac-o-powodv-
pvtaicie-w-gminach

Zatem szczeg6lnie wa2kim obszarem - wydaje siq tzw. elektronizacja zam6wieri publicznych, kt6ra wszQdzie na
Swiecie przyczynia sie do sporych oszczedno5ci i zmniejszenia poziomu korupcji.
lnstytucje i podmioty zamawiajqce, kt6re wprowadzily ju2 e-zam6wienia, osiqgajq zazwyczaj oszczqdnoSci pomiedzy
5a20%wg KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU
EKONOM ICZNO-SPOI ECZN EGO I KOMITETU REGIONOW, Bruksela, dnia 20.4.aOLZ r., COM(2012) 179 final.

Wdra2anie rzecznej elektronizacji zam6wieh publicznych - napotyka na szereg problem6w - szczeg6lnie w
Gminach/M iastach, czego najlepszym dowodem jest to 2e Ustawodawca w ostatnim czasie zmuszony byl przesunqC

vacatio legis - dot. wejicia w 2ycie przepis6w nakazujacych permanentne u2ywanie Srodk6w komunikacji
elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zam6wienia. Wnioskodawca ma na mySli przepis art. 10a Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieri publicznych (D2.U.2018.1986 t.j. z 2018.10.15)

Zdaniem Wnioskodawcy:
Dziqki dzialaniom sfer Rzqdowych (wskali makro) w ostatnim czasie sytuacia ulega poprawie -ad exemplum:
sprawnie dzialajqce systemyJPK, wnioski 500+ online, etc - jednak2e bez szybkiej sanacji tegoobszaru (wskali
mikro) - proces ten w Gminach bqdzie w dalszym ciqgu przebiegal zbyt wolno - bez namacalnych sukces6w w postaci
- lepszego zaspokajania potrzeb Obywateli w tym obszarze uslug publicznych.

W opinii Wnioskodawc6w
Wydzialy/Referaty i Urzqdnicy (Stanowiska Jednoosobowe) - posiadajAce w zakresie swoich kompetencji sprawy
zwiqzane - sensu largo - z wdraianiem kolejnych etap6w informatyzacji - powinny zintensyfikowai swoje dzialania z

tym zakresie iszczeg6lowo bada6 oraz rejestrowai obecnie panujqcy stan faktyczny, tak aby - dysponujqc pieniqdzmi
Podatnik6w - podjai wlaSciwe dzialania sanacyjne - przynoszace wymierne efekty.

W zwiqzku z powyiszym:

$1) Na mocy art.61 Konstytucji RP, wtrybie art.6 ust. L pkt. L lit c Ustawy z dnia 6 wrzesnia o dostqple do informacji
publicznej lDz.U.2OL6.t7641.1. z 2076.L0.261wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie:



51.1) WartoS6 w PLN netto postqpowari w sprawie zam6wie6 o warto6ci poniie, 30 tys. euro - prowadzonych w
Urzqdzie w 2018 r. - z wykorzystaniem art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo zam6wieri publicznych (D2.U.2018.1986 t.j. z

2018.10.16) ?

Wnioskodawca ma na mysli w tym przypadku lqcznq kwotq wynikajaca z tego typu zam6wief w 2017 r., co
Zamawiajqcy wysyla corocznie w sprawozdaniu do Prezesa Urzqdu Zam6wiefi Publicznych,

$1.2) llo6ci postqpowaf w sprawie zam5wief o wartoici powyiej 30 tys, euro - prowadzonych w Urzqdzie w 2017
r. - w trybie Ustawy Prawo zam6wie6 publicznych?
Wnioskodawca ma na my6li wszystkie tryby wg ustawy Pzp, co zamawiajacy wysyla corocznie w sprawozdaniu do
Prezesa Urzqdu Zam6wief Publicznych.

51.3) W trybie wy2ej powolanych przepis6w - wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie - 6redniej
iloSci oferentr5w przypadajqcych na jedno postepowanie w sprawie udzielenia zam6wienia publicznego w ramach
postepowaf prowadzonych przez Urzqd w 2017 r. w zakresie kwot powyiej 10 tys, pln brutto.

$1.4) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. l lit c Ustawy z dnia 6 wrze6nia o dostqpie do
informacji publicznej 1D2.U.201,4.7 82 j.t ) wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie wskazania
szczeg6lowego adresu URL w Biuletynie lnformacji Publicznej - gdzie na dzieri zloienia przedmiotowego wniosku
- opublikowano obowiqzujqcy regulamin udzielania zamriwie6 publicznych - poniiej 30 tys. euro.

51.5) W kontekscie powy2szych pytah w trybie wy2ej powotanych przepis6w - wnosimy o udzielenie informacji
publicznej w przedmiocie - czy Urzqd - posiada umowe komercyjna z podmiotem zewnetrznym w przedmiocie
Swiadczenia uslug dostepu do zewnetrznej platformy zakupowej czy korzysta z publicznych - dostqpnych
rozwiqzaf w tym wzglqdzie (miniPortal UZP).

51.6) JeSli odpowiedi iest twierdzqca w zakresie posiadania permanentnei umowy z podmiotem komercyjnym w
obszarze obslugi platformy zakupowej zamriwieh publicznych - w trybie wyiei powolanych przepis6w - wnosimy
o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie lqcznei kwoty rocznej koszt6w ponoszonych przez Urzqd w
ramach korzystania z rzeczonych uslug (jeieli umowa jest na dluiszy okres to wystarczy Sredni roczny koszt
utrzymania systemu).

ll- Petycja Odrqbna:
52.1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w ramach przepis6w art 2 pkt 1,2 i3 Ustawy z dnia lL lipca 2Ot4 t. o petycjach
(D2.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w zwiqzku z art.24L Kodeksu postepowania administracyjnego (wnioski
optymalizujqce funkcjonowanie administracji publicznej), wnosimy petycjq do Kierownika JST o p16be dokonania
analizy - moiliwosci wdroienia w Urzqdzie/Jednostce/Sp6lce Komunalnej- procedur zwiqzanych z pelnym
uiytkowaniem Srodk6w komunikacji elektronicznej w postqpowaniach o udzielenie zam6wienia - w formie o
kt6rej mowa w art. 10a Ustawy Prawo zam6wief publicznych.
OczywiScie wnioskodawca jest Swiadomy przesuniqcia vacatio legis - do 2020 r. iobowiazywania jui
przedmiotowych przepis6w w zakresie zam6wiefi przekraczajqcych progi unijne.

$2.2) Na bazie dokonanej analizy wnosimy o krr5tkie, kilkuzdaniowe podsumowanie w odpowiedzi na niniejszq
petycje - mocnych islabych stron ewentualnego wdroienia procedur pelnego uiytkowania Srodk6w komunikacji
elektronicznej w postqpowaniach o udzielenie zam6wienia.
Oczywiscie w odniesieniu do obecnie panujqcego w Jednostce stanu faktycznego,

$2.3) Aby zachowa6 pelnq jawno56 i transparentnos6 dzialaf - wnosimy o opublikowanie tre6ci petycii na stronie
internetowei podmiotu rozpatruiacego petycjq lub urzqdu go obslugujqcego (Adresata) - na podstawie art.8 ust,
1 ww. Ustawy o petycjach (D2.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - co jest jednoznaczne z wyraieniem zgodny na
publikacjq wszystkich danych. Chcemy dziala6 w pelni jawnie i transparentnie.

Osnowa Petycji i wniosku - en bloc:



Wnioskodawca pozwala sobie zwr6ci6 uwagq Decydent6w na wzmiankowanq wyiej problematykq w oparciu o
powolane w komparycji argumenty oraz dane bqdqce w jego posiadaniu, z ktrirych wynika, ie w niekt6rych
Urzedach ilo5d postqpowaf przetargowych prowadzonych z lednym oferentem - dochodzi do 45 7o - sic !

Taka sytuacja musi niepokoii ka2dego podatnika iwymaga analizy pod kAtem wdroienia ewentualnych procedur

sa nacyjnych.

Pomimo,2e nie wnioskujemy o informacjq przetworzonE w zakresie wymagajEcym znacznych naklad6w pracy,

uzasadniamy nasze pytania stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostqpie do informacji publicznej -
tym, ie przedmiotowa informacja oraz ewentualna p6iniejsza p16ba optymalizacji tego obszaru wydaje siQ

szczeg6lnie istotna z punktu widzenia lnteresu Spolecznego - jak argumentowano powy2ej.

Zastrzegamy soble moiliwosi opublikowania efekt6w Akcji na naszym portalu www.smina.pl

53) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku i petycji w trybie odnoSnych przepis6w - na

adres e-mail elektronizacia-zamowien@samorzad.ol

54) Wnosimy o to, a by odpowiedi w przedmiocie powy2szych pytah zloionych na mocyart.6l Konstytucji RPw
zwiEzku z art. 74tKPA, oraz w przedmiocie petycji zostala udzielona - zwrotnie na adres e-mail glgf,gg$Zggig;

za mowien@samorzad.pl - w terminach okreSlonych w odno6nych Ustawach. Stosownie do art. 1451KPA prosimy

o przesylanie odpowiedzi/informacji - jedynie w formie elektronicznej (bez uiycia poczty konwencjonalnej) pod
podany powy2ej adres - przypominamy 2e zar6wno Wladza Ustawodawca jak i Wykonawcza szczeg6lnq rolq
przywiqzuje w ostatnim czasie do komunikacji elektronicznej z lnteresantami.

S5) Wniosek zostal sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych
Ustawy z dnia 5 wrzesnia 2016 r. o uslugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (D2.U.2016.1579 dnia
2016.09.29)

Wnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarzadu: Adam Szulc

ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapital Zakladowy: 222.000,00 pln

www.gmina.pl www.samorzad.ol

Dodatkowe informacje:
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. l Ustawy o petycjach (Dz.U.2OL4.1L95 z dnia 2014.09.05) osobq reprezentujqca

Podmiot wnoszqcy petycjq jest Prezes Zarzqdu Adam Szulc.

Stosownie do art.4 ust.2 pkt.5 ww. Ustawy petycja niniejsza zostala zlo|ona za pomocq Srodk6w komunikacji
elektronicznej, a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: elektronizacia-zamowien@samorzad.pl

Komentarz do Wniosku:
Pomimo, i2 w rzeczonym wniosku powolujemy sie na art. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (02.U.2016.23 t.j. z dnia 2016.01.07) - w naszym mniemaniu
niniejszy przedmiotowy wniosek/wnioski - nie powinny byi rozpatrywane w trybie KPA.

W opinii Wnioskodawcy Urzqd powinien w zaleinoici od dokonanej interpretacjitre$ci pisma - procedowai nasze

wnioski - w trybie Ustawy o petycjach (D2.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) lub odpowiednio Ustawy o dostqpie do
informacji publicznej (wynika to zazwyczaj z jego lre5ci i powolanych podstaw prawnych).
Zatem - wg. Wnioskodawcy niniejszy wniosek moie by6 jedynie fakultatywnie rozpatrywany - jako optymalizacyjny
w zwiqzku z art.247 KPA,



W naszych wnioskach/petycjach czqsto powolujemysie na wzmia nkowany aft.24L KPA-scilicet: "Przedmiotem
wniosku mogq byi w szczeg6lnoSci sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworzqdno6ci, usprawnienia pracy

i zapobiegania naduiyciom, ochrony wlasno6ci, lepszego zaspokajania potrzeb ludnoSci." - w sensie mo2liwoici
otwarcia proced ury sanacyjnej.
Ka2dy Podmiot majqcy styczno36 z Urzqdem - ma prawo i obowiqzek - usprawniai struktury administracji
sa morzqdowej.
Zatem pomimo formy zewnqtrznej - Decydenci moga/powinni dokonai wlasnej interpretacji - zgodnie z brzmieniem
art. 222 KPA.

Nazwa Wnioskodawca - jest dla uproszczenia stosowna jako synonim nazwy "Podmiot Wnoszqcy Petycjq" - w
rozumieniu art. 4 ust. 4 Ustawy o petycjach (D2.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)

Pozwalamy sobie r6wnie2 przypomniei, 2e ipso iure art. 2 ust. 2 Ustawy o dostqpie do informacji publicznej " (...) Od

osoby wykonujqcej prawo do informacji publicznej nie wolno 2qdai wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Wnioskodawca - pro forma podpisal - niniejszy wniosek - bezpiecznym kwalifikowanym podpisem

elektronicznym (w zalqczeniu stosowne pliki) - choi wedlug aktualnego orzecznictwa brak podpisu elektronicznego
nie powoduje bezprzed miotowo6ci wniosku, stosownie do orzeczenia: Naczelnego SEdu Ad ministracyjnego w
Warszawie I OSK 1277 /08. Podkre6lamy jednocze6nie, i2 przedmiotowy wniosek traktujemy jako p16bq

usprawnienia organizacji dzialania Jednostek Administracji Publicznej - w celu lepszego zaspoka.jania potrzeb
ludno5ci. Do wniosku dotqczono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on
taka sama treSi, jak ta kt6ra znajduje siq w niniejszej wiadomo6ci e-mail. Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku

wymaga posiadania oprogramowania, kt6re bez ponoszenia optat, mozna uzyskai na stronach WWW podmiot6w -
zgodnie z ustawA, 6wiadczacych uslugi certyfikacyjne.

Celem naszych wniosk6w jest - sensu largo - usprawnienie, naprawa - na miare istniejEcych mo2liwosci -
funkcjonowania struktur Administracji Publicznej - glownie w G minach/M iastach - gdzie jak wynika z naszych

wniosk6w - stan faktyczny wymaga wszczqcia procedur sanacyjnych.

W Jednostkach Pionu Administracji Rzedowej - stan faktyczny jest o wiele lepszy.

Zwracamy uwagq,2e Ustawodawca do tego stopnia stara siq - poszerzyi spektrum mo2liwo(ci por6wnywania cen i

wyboru r62nych opcji rynkowych oraz przeciwdzialai korupcji w Administracji Publicznej - 2e nakazal w 56 ust. 2 pkt.

2 zalqcznika nr 1 do Rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, (...) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) - archiwizowanie, r6wnie2 wszystkich niezam6wionych ofert, a

co dopiero petycji iwniosk6w optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni siq z pewno6ciq do
wiqkszej rozwagi w wydatkowaniu Srodk6w publicznych.
Duza ilo6i powolywanych przepis6w prawa w przedmiotowym wniosku, wia2e sie z tym,2e chcemy uniknEi
wyja6niania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych - co rzadko, ale jednak, ciqgle ma miejsce w
przypadku nielicznych JST.

Je2eli JST nie zgada siq z powolanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne akceptowane
przez JST.

Dobro Petenta ijawnoSi zycia publicznego jest naszym nadrzqdnym celem, dlatego staramy siq r6wnie2
upowszechniai zapisy Ustawowe dotyczEce Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkre5lii i uregulowal w art.
63 Konstytucji RP: "Ka2dy ma prawo skladad petycje, wnioski iskargi w interesie publicznym, wtasnym lub innej
osoby za jej zgodE do organ6w wladzy publicznej oraz do organizacji iinstytucji spolecznych w zwiqzku z

wykonywanymi przez nie zadaniamizleconymi z zakresu administracji publicznej." oraz w art. 54 ust. 1 Konstytucji
RP "Ka2demu zapewnia siq wolno6i wyra2ania swoich poglqd6w oraz pozyskiwania i rozpowszechnia nia informacji."

Pamiqtajmy r6wnie2 o przepisach zawartych inter alia: w art.225 KPA: "5 1. Nikt nie moie byd naraiony na
jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu zloienia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materialu do
publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeieli dzialal w granicach prawem dozwolonych, 5 2. Organy
padstwowe, organy jednostek samorzqdu terytorialnego i inne organy samorzqdowe oraz organy organizacji
spotecznych sq obowiqzane przeciwdziatai hamowaniu krytyki i innym dzialaniom ograniczajqcym prawo do
skladania skarg iwniosk6w lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku."



Eksperci NIK piszq: "Niewielka liczba sktadanych wniosk6w o udzielenie informacji publicznej, liczba skarg zlo2onych
do WSA, jak r6wnie2 liczba pozw6w zlo2onych do sqd6w rejonowych, Swiadczyi mo2e o braku zainteresowania w
egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Z drugiej strony, realizacjq tego prawa utrudniajq
podmioty zobowiqzane do pelnej przejrzysto6ci swojego dzialania, poprzez nieudostqpnianie wymaganej informacji
publicznej" IProtok6l pokontrolny dostqpny w sieci lnternet: LBY-4101,-09/20L01. t\4amy nadziejq, zmienii powy2szq

ocenq, byi moZe nasz wniosek choi w niewielkim stopniu - przyczyni siq do zwiqkszenia tych wska2nik6w.
Oczywi5cie - wszelkie ewentualne postqpowania - ogioszone przez Jednostkq Administracji Publicznej - bqdEce
nastqpstwem niniejszego wniosku - nale2y przeprowadzii zgodnie z rygorystycznymizasadami wydatkowania
(rodk6w publicznych - z uwzglqdnieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzysto3ci itransparentno5ci
- zatem w pelni lege artis.
Ponownie sygnalizujemy, 2e do wniosku dotqczono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem

elektronicznym. Weryfikacja podpisu iodczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, kt6re bez ponoszenia
oplat, mo2na uzyskai na stronach WWW podmiot6w - zgodnie z ustawa, Swiadczqcych uslugi certyfikacyjne.


