8.11.2018

Oficjalny Wniosek na mocy art. 61 i 63 Ko
Od: Inicjatywa - Wspomagajmy Informatyzacje. Urze,dow - Zmieniajmy Gminy na Lepsze

Jien temu)

Do: adresat.urzad adresat.urzad@samorzad.pl
Temat: Oficjalny Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w zwia_zku z art. 241 KPA
Kierownik Jednostki Samorza.du Terytoriainego (dalej 1ST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o snmorza.dzie gminnym (Dz.U,2018.994 t.j. z 2018.05.24)
ilo£6 za+^cznikow
./?>.
Dane wmoskodawcy/petycjodawcy znajduja, sie. ponizej oraz - w zata,czonym pliku sygnowanym bezpiecznym pcj dpisem elektronicznym, Meryfikowanym kwalifikowanym
certyfikatem - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 wrzesnia 2016 r. o ustugach zaufania oraz identyfikacji ' •(J^icznej;_(pz:U.20^6\»S79 dnia 2016.09.29) oraz
przepisow art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.
• zgodna z dyspozycja. art. 61
pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z 2017.03,02)
Preambuta Wniosku:
Jak wynika z uprzednio prowadzonych przez nas akcji wnioskowania i odpowiedzi na nasze petycje - informatyzacja Jednostek Samorzadu Terytoriainego t powia,zanie lokalnych
systemow z systemamt centralnymi napotyka na szereg problemow - co cze.sto skutkuje nieefektywnym wydatkowaniem pienie.dzy Podatnikow.
Media szeroko informuja,o probtematyce, pocza,wszy od nleefektywnie dzialajacych elektronicznych obiegach dokumentow w Gminach skoriczywszy na braku interoperacyjnosci
- powia.zaniu lokalnych systemow informatycznych z centralnymi:
Ad exemplum: htti?s' //vyyvw .ty p;. i n Po/ 3 9565 501 Ay j e i u - 23 re i esfrov
Zatem szczegolnie wazkim obszarem - wydaje si? tzw. elektronizacja zamowien publicznych, ktora wsze.dzie na swiecie przyczynia sie, do sporych oszczednosci i
zmniejszenia poziomu korupcji.
Instytucje i podmioty zamawiaja.ee, ktore wprowadzity juz e-zarnowienia, osiq.gaja,zazwyczaj oszczfjdnosci pomie.dzy 5 a 20% wg KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMlCZNO-SPOtECZNEGO I KOMITETU REGION6W, Bruksela, dnia 20.4.2012 r., COM(2012) 179 final.

owien publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z 2018.10,16)
Zdaniem Wnioskodawcy:
Dzie_ki dziatanlom sfer Rz^dowych (w skali makro) w ostatnim czasie sytuacja ulega poprawle - ad exemplum: sprawnie dzialaja.c« systemy JPK, wnloskl
50O+ online, etc - jednakze bez szybkiej sanacji tego obszaru (w skali mikro) - proces ten w Gminach bedzie w dalszyrn cia^gu przebiegal zbyt wolno - bez namacalnych
sukcesow w postaci - lepszego zaspokajama potrzeb Obywateli w tym obszarze ustug publicznych.
W opinii Wnioskodawcow
Wydziaty/Referaty i Urz^dnicy {Stanowiska Jednoosobowe) - posiadaja.ce w zakresie swoich kompetencji sprawy zwia.zane - sensu largo - z wdrazaniem kolejnych etapow
inforrnatyzacji - powinny zintensyfikowac swoje dzialania z tym zakresie i szczegotowo badac oraz rejestrowac obecnie panujacy stan faktyczny, tak aby - dysponuja,c
pieniijdzmi Podatnikow - podja,c wtasciwe dziafania sanacyjne - przynosza.ce wymierne efekty.

•o

W zwutzku z powyzszym:
§1) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c Ustawy z dnia 6 wrzesnia o dostepie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 t.j. z 2016.10.26) wnosimy
o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie:

IV §1.1) Wartosc w PLN netto postepowah w sprawie zamowien o wartosci ponizej 30 tys. euro - prowadzonych w Urztjdzie w 2018 r. - z wykorzystaniem art. 4 ust. 8
Ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z 2018.10.16) ?
Wnioskodawca ma na mysli w tym przypadku laczna. kwote. wynfkaja.ca. z tego typu zamowien w 2017 r., co Zamawlaja.cy wysyla corocznie w sprawozdaniu
do Prezesa Urze.du Zamowien Publicznych.
\/ §1.2) Ilosci poste.powah w sprawie zamowien o wartosci powyzej 30 tys. euro - prowadzonych w Urze_dzie w 2017 r. - w trybie Ustawy Prawo zamowien publicznych?
Wnioskodawca ma na mysli wszystkie tryby wg ustawy Pzp, co Zamawiaja,cy wysyta corocznie w sprawozdaniu do Prezesa Urze_du Zamowien Publicznych.
\J

§1.3) W trybie wyzej powotanycrt przepisow - wnosimy o udzielenie Informacji publicznej w przedmiocie - sredniej ilosci oferentow przypadaja_cych na jedno
postepowanie w sprawie udzielenia zamowienia publicznego w ramach postepowari prowadzonych przez Urza_d w 2017 r. w zakresie kwot powyzej 10 tys. pin
brutto,
§1.4) Na mocy art. 61 Konstytucji RP. w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c Ustawy z dnia 6 wrzesnia o dostepie do informacji publicznej (Dz.U.2014.782 j.t.) wnosimy o udzielenie
informacji publicznej w przedmiocie wskazania szczeg6towego adresu URL w Bluletynie Informacji Publicznej - gdzie na dzien zlozenia przedmiotowego
wniosku - opublikowano obowia.zuja.cy regulamin udzielania zamowien publicznych - ponizej 30 tys. euro.
§1.5) W kontekscie powyzszych pytaii w trybie wyzej powoianych przepisow - wnosimy o udzieltnie informacji publicznej w przedmiocie - czy Urza_d - posiada umowe.
komercyjna. z podmiotem zewne.trznym w przedmiocie swiadczenia uslug dost^pu do zewne.trznej platformy zakupowej czy korzysta z publicznych doste.pnych rozwi^zah w tym wzgl^dzie (miniPortal UZP).

II - Petycja Odrqbna:
§2.1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w ramach przepisow 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 zwia,zku z art.
241 Kodeksu poste_powania administracyjnego (wmoski optymaliauja.ce funkcjonowanie administracji publicznej), wnosimy petycjs do Kierownika JST o probe, dokonania
analizy - mozliwosci wdrozenia w Urz^dzie procedur zwia.zanych z petnym uzywaniem srodkow komunikacji elektronicznej w postepowaniach o udzielenie
zamowienia - w formie o ktorej mowa w art. lOa Ustawy Prawo zamowien publicznych.
Oczywiscie Wnioskodawca jest swiadomy przesunitjcia vacatio legis - do 2020 r. i obowia.zywania juz przedmiotowych przepisow w zakresie zamowien przekraczaja.cych progi
unijne.
§2.2) Na bazie dokonanej analizy wnosimy o krotkie, kilkuzdaniowe podsumowanle w odpowiedzi na niniejsza^ petycjt; - mocnych i stabych stron ewentualnego
wdrozenia procedur petnego uzytkowania srodkow komunikacji elektronicznej w postepowaniach o udzielenie zamowienia. Oczywiscie w odniesieniu do
obecnie panuja,cego w Jednostce stanu faktycznego.
§2.3) Aby zachowac pelna. jawnosc i transparentnosc dzialan - wnosimy o opublikowanie tresci petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrujacego petycj? lub urze.du go
obsluguja.cego (Adresata) - na podstawte art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09,05) - co jest jednoznaczne z wyrazeniem zgody na publikacje.
wszystkich danych. Chcemy dziatac w petni jawnie i transparentnie.
Osnowa Petycji i wniosku - en bloc:

Wnioskodawca pozwala sobie zwrocic uwage Decydentow na wzmiankowan^ wyzej problematyk^ w oparciu o powolane w preambule argumenty oraz dane bQda.ce w jego
posiadaniu, z ktorych wynika, ze w niektorych Urze.dach ilosc poste.powan przetargowych prowadzonych z jednym oferentem - dochodzi do 46 <V0 w 2016 r. sic, co plasuje nas najgorzej w Europie wg Raportu Komisji Europejskiej!
Taka sytuacja musi niepokoic kazdego podatnika i wymaga analizy pod ka,tem wdrozenia eweritualnych procedur sanacyjnych.
Pelna report doste,pny jest na stronie:
hItp://ec.europgi.eLi.-'intgrn3i marketyscQrebu3rd/perfon-n3.nr.e.....i3er policy.....arx--a/public urgcurement/index gnjijm
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Pomimo, ze nie wnioskujemy o informacje. przetworzona, w zakresie wymagaja,cym znacznych nakladow pracy, uzasadniamy nasze pytania stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1
pkt. 1 Ustawy o dostepie do informacji publicznej - tym, ze przedmiotowa inFormacja oraz ewentualna pozniejsza proba optyrnalizacji tego obszaru wydaje sie. szczegolnie
istotna z punktu widzenia Interesu Spotecznego - jak argumentowano powyzej.
Zastrzegamy soble mozliwosc opublikowania efektbw Akcjt na naszym portalu www.cimina.pjIII - Wniosek Odre>ny - Wnosimy - w trybie art. 241 tub 243 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks poste.powania adrninistracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.
z 2017.06.27) - o przekazanie ponizej zawartego wniosku - per analogiam - zawieraja.cego podobne tezy i pytania do podtegtych Jednostek Organ izacyjnych,
ktore w zakresie powierzonych i wykonywanych kompetencji realizuja, zadania zwigzane z utrzymaniem czystosci i porza,dku w Gminte oraz z pomoca.
spoteczna. - Spotki Komunalne/MZK/ZK MOPS/GOP/OPS, etc
§3) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku i petycji w trybie odnosnych przepisow - na adres e-mail ti!<li&roji&&:]a-mmg^^^
§4) Wnosimy o to, aby odpowiedz w przedrniocie powyzszych pytah ztozonych na rnocy art. 61 Konstytucji RP w zwiqzku z art. 241 KPA, oraz w przedmiocie petycji zostata
udzielona - zwrotnie na adres e-mail oN-:ktroiiiz£K.ia-?ainowi^n^5g[norzad,p| - w terminach okreslonych w odnosnych Ustawach. Stosownie do art. 14 § 1 KPA prosimy o
przesytanie odpowiedzi/informacji - jedynie w formic elektronicznej (bez uzycia poczty konwencjonalnej) pod podany powyzej adres
- przypominamy ze zarowno Wladza
Ustawodawca jak i Wykonawcza szczegolna. role. przywia,zuje w ostatnirn czasie do komunikacji elektronicznej z Interesantami.
§5} Wniosek zostal sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 5 wrzesnia 2016 r. o uslugach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2016. 1579 dnia 2016.09.29)
Wnioskodawca;
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarza_du: Adam Szulc
ul. Poligonows 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapital Zaktadowy: 222.000,00 pin
ww,yy,,samorzad..pl

Dodatkowe informacje;
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U. 2014. 1195 z dnia 2014.09.05) osoba. reprezentuj^ca Podrniot wnoszqcy petycje. jest Prezes 2arza.du Adam Szulc.
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy petycja niniejsza zostala ztozona za pomoca, srodkow komunikacji elektronicznej, a wskazanym zwrotnym adresem poczty
elektronicznej jest: elektronigacia-^amowieniasamor/ad.pl
— Wniosek do przekazania - via Gmina - do podleglych Spolek Komunalnych/MZK/ZK, etc OPS/MOPS/GOPS, etc
Szanowna Pam
Szanowny Pan
Dyrektor/Kierownik/Prezes Zarza,du
Dane wnioskodawcy/petycjodawcy znajduja. sie. ponizej oraz - w zata,czonym pliku sygnowanyfn bezpiecznyrn podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym
certyfikatem - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 wrzesnia 2016 r. o uslugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2016, 1579 dnia 2016.09.29) oraz
przepisow art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U. 2014. 1195 z dnia 2014.09.05) (Dz.U. 2014. 1195 z dnia 2014.09.05) - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycja, art. 61 pkt. 2
Ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U. 2017. 459 t.j. z 2017.03.02)

nego i powia.zanie lokalnych
nosci - powia_zaniu lokalnych
iyiLKiMuw liiiuF 1 1 iuiy(_/.iiyi_i i / leiiLiaiiiyim.

Ad exemplum: httPS://www.tvuJnfo/39S65S01/wieju jr j;;^
Zatem szczegolnie wazkim obszarem - wydaje sie tzw. eiektronizacja zamowien publicznych, ktora wsz^dzie na swiecie przyczynia si^ do sporych oszcz^dnosci i
zmniejszenia poziomu korupcji.
Instytucje i podmioty zamawiaja,ce, ktore wprowadzity juz e-zamowienia, osia.gaja. zazwyczaj oszcz^dnosci pomi^dzy 5 a 20% wg KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOtECZNEGO I KOMITETU REGIONOW, Bruksela, dnia 20.4.2012 r., COM(2012) 179 final.
Wdrazanie rzecznej elektronizacji zamowien publicznych - napotyka na szereg problemow - szczegolnie w Gminach/Miastach, czego najlepszym dowodem jest to ze
Ustawodawca w ostatnirn czasie zmuszony byt przesuna.c vacatio legis - dot. wejscia w zycie przepisow nakazuja,cych permanentne uzywanie srodkow komunikacji
elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamowienia. Wnioskodawca ma na myslt przepis art. lOa Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych
(Dz.U. 2018. 1986 t.j. Z 2018.10.16)
Zdaniem Wnioskodawcy:
u/it,'ki dziataniom sfer Rza.dowych (w skali makra) w ostatnirn czasie sytuacja ulega poprawie - ad exemplum: sprawnie dzialaja.ce systemy JPK, wnioski 500-1online, etc - jednakze bez szybkiej sanacji tego obszaru (w skali mikro) - proces ten w Gminach be.dzie w dalszym cia.gu przebiegal zbyt wolno - bez namacalnych sukcesow w
postaci - lepszego zaspokajama potrzeb Obywateli w tym obszarze uslug publicznych.
W opinii Wnioskodawcow
Wydziaty/Referaty i Urz^dnicy (Stanowiska Jednoosobowe) - posiadaja,ce w zakresie swoich kompetencji sprawy zwia,zane - sensu largo - z wdrazaniem kolejnych etapow
informatyzacji - powinny zintensyfikowac swoje dzialania z tym zakresie i szczegotowo badac oraz rejestrowac obecnie panuja_cy stan faktyczny, tak aby - dyspcnuja.c
pieni^dzmi Podatnikow - podja^c wtasciwe dziatania sanacyjne - przynosza.ce wymierne efekty.
W zwiqzku z powyzszym:
§1) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c Ustawy z dnia 6 wrzesnia o dosttjpie do informacji publicznej (Dz.U. 2016.1764 t.j. z 2016.10.26) wnosimy
o udzielenie informacji publicznej w przedrniocie:
§1.1) Wartosc w PLN netto post^powari w sprawie zamowien o wartosci ponizej 3O tys. euro - prowadzonych w Urz^dzie w 2018 r. - z wykorzystaniem art. 4 ust. 8
Ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2018. 1986 t.j. z 2018.10.16) ?
Wnioskodawca ma na mysli w tym przypadku (qczna. kwote. wynikaja,ca. z tego typu zamowien w 2O17 r., co Zamawiajqcy wysyta corocznie w sprawozdaniu
do Prezesa Urzedu Zamowien Publicznych.
§1.2} Ilosci poste.powari w sprawie zamowien o wartosci powyzej 30 tys. euro - prowadzonych w Urze.dzie w 2017 r. - w trybie Ustawy Prawo zamowien
publicznych?
Wnioskodawca ma na mysli wszystkie tryby wg ustawy Pzp, co Zamawiaja.cy wysyta corocznie w sprawozdaniu do Prezesa Urze.du Zamowien Publicznych.
§1.3) W trybie wyzej powotanych przepisow - wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedrniocie - sredniej ilosci oferentow przypadaja.cych na jedno
poste.powanie w sprawie udzielenia zamowienia publicznego w ramach poste.powari prowadzonych przez Urzqd w 2017 r. w zakresie kwot powyzej 10 tys. pin
brutto.
§1.4) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c Ustawy z dnia 6 wrzesnia o dostsjpie do informacji publicznej (Dz.U. 2014. 782 j.t.) wnosimy o udzielenie
informacji publicznej w przedmiocie wskazania szczegotowego adresu URL w Biuletynie Informacji Publicznej - gdzie na dzien ztozenia przedmiotowego
wniosku * opublikowano obowia.zuja.cy regulamin udzielania zamowien publicznych - ponizej 30 tys. euro.
§1.5) W kontekscie powyzszych pytari w trybie wyzej powotanych przepisow - wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie - czy Urz^d - posiada umowe.
komercyjna. z podmiotem zewne.trznym w przedmiocie swiadczenia uslug dost^pu do zewn^trznej platformy zakupowej czy korzysta z publicznych -
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doste.pnych rozwia,zari w tym wzgle.dzie (miniPortal UZP).
§1.6)

Jesli odpowiedz jest twierdzqca w zakresie posiadania permanentnej umowy z podmiotem komercyjnym w obszarze obstugi platformy zakupowej

zamowien publicznych - w trybie wyzej powofanych przepisow - wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie ta_cznej kwoty rocznej kosztow
ponoszonych przez Urza.d w ramach korzystania z rzeczonych ustug (jezeli umowa jest na dluzszy okres to wystarczy sredni roczny koszt utrzymania
systemu).

II - Petycja Odre_bna:
§2.1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w ramach przeptsow 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 zwia.zku z art.
241 Kodeksu postepowania administracyjnego (wnioski optymalizuja.ee funkcjonowanie administracji publicznej), wnosimy petycje. do Kierownika JST o
probe, dokonania analizy - mozliwosci wdrozenia w Urze.dzie/Jednostce/Sp6tce Komunalnej- procedur zwta.zanych z petnym uzytkowaniem srodkow
komunikacji elektronicznej w postepowaniach o udzielenie zamowienia - w formie o kt6rej mowa w art. lOa Ustawy Prawo zamowien publicznych.
Oczywiscie wnioskodawca jest swiadomy przesumycia vacatio (egis - do 2020 r. i obowia_zywania juz przedmiotowych przepisow w zakresie zamowien
przekraczaja.cych progi unijne.
§2.2} Na bazie dokonanej analizy wnosimy o krotkie, kilkuzdaniowe podsumowanie w odpowiedzi na niniejsza. petycje - mocnych i stabych stron
ewentuainego wdrozenia procedur petnego uzytkowania srodkow komunikacji elektronicznej w poste_powaniach o udzielenie zamowienia.
Oczywiscie w odniesieniu do obecnie panuja_cego w Jednostce stanu faktycznego.
§2.3) Aby zachowac petna. jawnosc i transparentnosc dzialah - wnosimy o opublikowanie tresci petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatruja_cego
petycj^ lub urze.du go obstuguj^cego (Adresata) - na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach (Dz.U.2O14.1195 z dnia 2014,09.05) - co jest
jednoznaczne z wyrazeniem zgodny na publikacje, wszystkich danych. Chcemy dziatac w pefni jawnie i transparentnie.

Osnowa Petycji i wniosku - en b!oc:
Wnioskodawca pozwala sobie zwrocic uwage. Decydentow na wzmiankowana. wyzej problematyke. w oparciu o powolane w komparycji argumenty oraz dane
beda_ce w jego posiadaniu, z ktorych wynika, ze w niektorych Urze.dach ilosc postepowari przetargowych prowadzonych z jednym oferentem - dochodzi do 46

% - sic !

Taka sytuacja musi niepokoic kazdego podatnika i wymaga analizy pod katem wdrozenia ewentualnych procedur sanacyjnych.
Pomimo, ze nie wnioskujemy o informacje, przetworzona, w zakresie wymagaja,cym znacznych nakladow pracy, uzasadniamy nasze pytania stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1
pkt. 1 Ustawy o doste,pte do informacji publicznej - tym, ze przedmiotowa informacja oraz ewentualria pozniejsza proba optymalizacji tego obszaru wydaje sit; szczegolnie
istotna z punktu widzenia Interesu Spolecznego - jak argumentowano powyzej.
Zastrzegamy sobie mozliwosc opublikowania efektow Akcji na naszym portalu www.amina.pl
§3} Wnosimy o zwrotne potwierdzeme otrzymania ninie)szego wniosku i petycji w trybie odnosnych przepisow • na adres e-mail «Jek tr on. i^ac; -:i • z a m o w i e n ^sarnorj:ad. pj
ych pytari ztozonych na mocy art. 61 Konstytucji RP w zwiajtku z art. 241 KPA, oraz w przedmiocie petycji zostata
» Wladza

§5} Wniosek zostat sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 5 wrzesnia 2016 r. o ustugach zaufania oraz
identyftkacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)
Wnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarza,du; Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nrKRS: 0000059459
Kapitat Zakiadowy: 222.000,00 pin
www.cimiiia.Di www, sa inorzadu pj
Dodatkowe informacje:
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05} osoba. reprezentuja.ca Podmiot wnoszqcy petycje^ jest Prezes Zarzajdu Adam Szulc.
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy petycja niniejsza zostala zlozona za pomoca, srodkow komunikacji elektronicznej, a wskazanym zwrotnym adresem poczty
elektronicznej jest: $ ie k I ro n i / a c j a - 7 amo w!en@_satmorgad.i>\z do Wniosku:
Pomimo, iz w rzeczonym wniosku powotujemy sie. na art. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j. z dnia 2016.01.07)
- w naszym mniemaniu niniejszy przedmiotowy wniosek/wnicski - nie powinny bye rozpatrywane w trybie KPA.
W opinii Wntoskodawcy Urza.d powinien w zaleznosci od dokonanej interpretacji tresci pisma - procedowac nasze wnioski - w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z
dnia 2014,09.05) lub odpowiednio Ustawy o doste.pie do informacji publicznej (wynika to zazwyczaj z jego tresci i powotanych podstaw prawnychj.
Zatem - wg. Wnioskodawcy niniejszy wniosek moze bye jedyme fakultatywnie rozpatrywany - jako optymalizacyjny w zwiqzku z art. 241 KPA,
W naszych wnioskach/petycjach cze.sto powolujemy sie na wzmiankowany art. 241 KPA - scilicet: "Przedmiotem wniosku moga, bye w szczegolnosci sprawy ulepszenia
organizacjt, wzmocnienia praworza,dnosci, usprawnienia pracy i zapobiegania naduzyciom, ochrony wtasnosci, lepszego zaspokajania potrzeb ludnosci." - w sensie mozliwosci
otwarcia procedury sanacyjnej.
Kazdy Podmiot majqcy stycznosc z Urze.dem - ma prawo i obowia.zek - usprawniac struktury administracji samorza,dowej.
Zatern pomimo formy zewn^trznej - Decydenci mogaypowinni dokonac wlasnej interpretacji - zgodnie z brzmieniem art. 222 KPA.
Nazwa Wnioskodawca - jest dla uproszczenia stosowna jako synonim nazwy "Podmiot Wnoszacy Petycje" - w rozumieniu art. 4 ust. 4 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z
dnia 2014.09.05}
Pozwalamy sobie rowniez przypomniec, ze ipso iure art. 2 ust. 2 Ustawy o dostepie do informacji publicznej " (...) Od osoby wykonu}a.cej prawo do informacji publicznej nie
wolno za,dac wykazania interesu prawnego tub faktycznego.
Wnioskodawca - pro Forma podpisat - niniejszy wniosek - bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w zata.czeniu stosowne pliki) - choc wedtug aktualnego
orzecznictwa brak podpisu elektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowosci wniosku, stosownie do orzeczenia: Naczelnego Sa.du Administracyjnego w Warszawie I OSK
1277/08. Podkreslamy jednoczesnie, iz przedmiotowy wniosek traktujemy jako probe, usprawnienia organizacji dziatania Jednostek Administracji Publicznej - w celu fepszego
zaspokajania potrzeb ludnosci. Do wniosku dola,czono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on taka. sama, tresc, jak ta ktora znajduje
sie. w niniejszej wiadomosci e-mail. Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, ktore bez ponoszenia optat, mozna uzyskac na stronach WWW
podmiotow - zgodnie z ustawa^, swiadczqcych ustugi certyfikacyjne.
Celem naszych wnioskow jest - sensu largo - usprawnienie, naprawa - na miar^ istnieja.cych mozliwosci - funkcjonowania struktur Administracji Publicznej - gtownie w
Gminach/Miastach - gdzie jak wynika z naszych wnioskow - Stan faktyczny wymaga wszcze_cia procedur sanacyjnych.
W Jednostkach Pionu Administracji Rza,dowej - stan faktyczny jest o wiele lepszy.

Zwracamy uwage., ze Ustawodawca do tego stopnia stara si^ - poszerzyc spektrum mozliwosci porownywania cen i wyboru roznych opcji rynkowych oraz przeciwdziatac korupcji
w Administracji Pubiicznej - ze nakazat w §6 ust. 2 pkt. 2 zala^cznika nr 1 do Rozporza.dzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
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kancelaryjnej, (...) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) - archiwizowanie, rowniez wszystkich niezam6wionych ofert, a co dopiero petycji i wnioskow optymalizacyjnych. Cieszy
nas ten fakt niemiernie, przyczyni sit; z pewnoscia, do wiekszej rozwagi w wydatkowaniu srodkow publicznych.
Duza ilosc powotywanych przepisow prawa w przedmiotowym wniosku, wia,ze si? z tym, ze chcemy uniknaji wyjasniania intencji i podstaw prawnych w rozmowach
telefonicznych - co rzadko, ale jedrtak, cia,g1e ma miejsce w przypadku nielicznych JST.
3ezeli JST nie zgada si? z powotanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosawano podstawy prawne akceptowane przez JST.
Dobro Petenta i jawnosc zycia publicznego jest naszym nadrze.dnym celem, diatego staramy sie. rowniez upowszechniac zapisy Ustawowe dotyczace Wnioskowania. Kwestie te
Ustawodawca podkresW i uregulowat w art. 63 Konstytucji RP: "Kazdy ma prawo skladac petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, wtasnym lub innej osoby za jej zgoda,
do organow wtadzy publicznej oraz do organizacji i instytucji spotecznych w ;wia,zku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publtcznej." oraz w
art. 54 ust. I Konstytucji RP "Kazdemu zapewnia si^ wolnosc wyrazania swoich pogla^dow oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji."
PamiQtajmy rowniez o przepisach zawartych inter alia: w art. 225 KPA: "§ I. Nikt nie moze bye narazony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu ztozenia
skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiatu do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jezeli dziatat w granicach prawem dozwolonych. § 2.
Organy panstwowe, organy jednostek samorza,du terytorialnego i inne organy samorza.dowe oraz organy organizacji spotecznych sa, obowiqzane przeciwdzialac hamowaniu
krytyki i innym dziaianiom ograniczaja^cym prawo do skladania skarg i wnioskow tub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku."
Eksperci NIK pisza,: "Niewielka liczba skladanych wnioskow o udzielenie informacji publicznej, liczba skarg zlozonych do W5A, jak rowniez liczba pozwow ztozonych do sa,dow
rejonowych, swiadczyc moze o braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Z drugiej strony, realizacj^ tego prawa utrudniaja,
podmioty zobowia.zane do petnej przejrzystosci swojego dziatania, poprzez nieudosttjpnianic: wymaganej informacji publicznej" [Protokot pokontrolny dost^pny w sieci Internet:
LBY-4101-09/2010|. Mainy nadziejt;, zmienic powyzs^a, ocent;, bye moze nasz wniosek choc w niewielkim stopniu - przyczyni sit; do zwie.kszenia tych wskainikow.
Oczywiscie - wszelkie ewentualne poste_powania - ogloszone przez JednostkQ Administracji Publicznej - beda.ce nasttjpstwern niniejszego wniosku - nalezy przeprowadzic
zgodnie z rygorystycznymi zasadami wydatkowania srodkow publicznych - z uwzgle.dnieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystosci i transparentnosci - zatem
w petni lege artis.
Ponownie sygnalizujemy, ze do wniosku dota^czono plik podpisany bczpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga
posiadania oprograrnowania, ktore bez ponoszenia optat, mozna uzyskac na stronach WWW podmiotow - zgodnie z ustawaj swiadcza^cych ustugi certyfikacyjne.
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