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Fnd: Oficjalny wniosek na mocy art. 6...
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sieci Internet ? jeśli rzeczona odpowiedź jest twierdząca wnosimy o udzielenie informacji
publicznej o rodzaju przedmiotowego dostepu: LTE/RADIOWY/SATELITARNV
Dia ulatwuenia w

załączniku , znajduje sie odnośna tabela -

z

oznaczoną sekcją

IV.

55) W kontekście dyspozycji Ustawy z dnia 26 kWIetnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007 nr
89 poz. 590) . wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie ~ jakie środki komunikacji
elektronicznej do wspierania Urzędników w sytuacji wymagającej zarządzania kryzysowego posada
gmina - na dzień zlozenia przedmiotowego wniosku?
Dla ulatWienia w
11

zalączniku - znajduje sie odnośna tabela

Petycja Odrębna
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procedowana w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia
2018.05.10) , dla ułatwienia zmniejszenia biurokraCji dołączamy ją do niniejszego wniosku. Nie jest to
lączenie trybów - zatem prosimy kwalifikować niniejsze pisma jako dwa środki prawne - wniosek
oznaczoną _ 1 odrębną petycję oznaczoną II , vide - ]. Borkowski (w:) B. Adamiak, ]. Borkowski,
Kodeks postępowania.., 5. 668; poi: także art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy , dostępne w sieci
Internet.
Dla odseparowania od wniosku _ petyqodawca
postulaty ZWiązane z petycją _ numeruje nowymi
oznaczeniami ślP, 52P, etc
~
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Preambuła petycji:
kontekŚCie alarmującycn informacji dotyczących kosztow ponoszonych przez Urzędy w tym obszarze ,
niektowch gminach: Material dziennikarski pt. "50 tys. zł rachunku za służbowy telefon. Tyle w tydzień
wydzwonila Hanna GronkieWicz-Waltz" vide - http: www.tvanfo 35584545 Softyslevrachunkuazaf
W

w

sluzbowy›telefon-tyle-wftvdzien-wydzwonila-hanna—qronkieWiczwa|tz

51P)Wnosimy - w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. : dnia 2018.05.10) - o
zebranie ofert rynkowych w tym obszarze oraz dokonanie analizy wydatków ponoszonych w
przedmiotowym obszarze;

oraz powiadomienie wnioskodawcy - czy z wykonanej wyzej wzmiankowane] analizy wynika, że
zasadnym bedzie w Ciągu najbliższego roku , aneksowanie umów lub ogłoszenie postepowań
optymalizacyjnych w tym obszarze.
—

Oczywiście ABY NASZA PETVCJA NIE BYŁA W ŻADNYM RAZIE ŁĄCZONA Z PÓŻNIEJSZYM
trybem zamówienia nie musimy dodawać, że mamy nadzieję, iż postępowanie będzie
prowadzone z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji i o wyborze oferenta będą
decydować jedynie ustalone przez decydentów kryteria związane inter alia : bezpieczeństwem
oraz cena.
—

ĘZP) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań ~ wnosimy o opublikowanie treś
petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego
(Adresata) - na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach - co jest jednoznaczne z
wyrażeniem zgody na publikację wszystkich danych. Chcemy działać w pelni jawnie i

transparentnie.

Optymalizację wdrożenie procedury sanacyjnej , Petycjodawca › rozumie w tym przypadku ~ jako ad
exemplum , zamÓWienie tanszych lepszej jakości uslug, etc - w ramach procedowanego ewentualnego
postępowania o wyłonienie nowego dostawcy - zgodnie z zasadami wydatkowania środków publicznych.
i

—
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Pozwalamy sobie powtórzyć, że w opinii Wnioskodawców,
Wdeialy/Referaty Urzędnicy (Stanowiska Jednoosobowe) - posiadający w zakresie swoich kompetencji
sprawy związane sensu largo - z reduiją wydatków publicznych _ powinny zgodnie z zasadami
konkurenqi - korzystać z drastycznego spadku cen poprawy jakości uslug _ jaki dokonał się w tym
obszarze w ciągu ostatnich lat.
I
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Pomimo, że nie wnioskiJjemy o informację przetworzona w zakresie wymagającym znacznych nakładów
pracy, uzasadniamy nasze pytania stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostępie do
informacji publicznej
tym, ze przedmiotowa informacja oraz ewentualna późniejsza próba
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optymalizacji tego obszaru wydaje się szczególnie Istotna z punktu widzenia Interesu Społecznego. Nasze
stanownsko "Konstruktywny Niepokój Podatnika" w tej mierze koresponduje z ocena stanu faktycznego
podnoszoną przez Media vide http: www.tvp.info 35584545 SO-tys-zI-racnunkufza-sluzbowv—
I

~
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Osnowa Petycji:

Wnioskodawca pozwala sobie zwrócić uwagę Decydentów, ze jest świadom, iż zamieszczony wyżej
material prasowy - jest może ekstremalny dotyczy największe] w Kraju Jednostki Samorządu
Terytorialnego.
Jednakże - z udzielnych odpoWiedzi , na zadawane przez Wnioskodawcę pytania w trybie Ustawy o
dostępie do informacji publicznej w poprzednich latach wynika, ze w mniejszych gminach - rzeczone
koszty są proporcjonalnie również bardzo wysokie.
i

—

—

Przewidujemy opublikowanie efektów Akcji na naszym portalu www.gmina.pl
56) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku petycji w trybie _ odnośnych
przepisów prawa › na adres e-mail tansze-taqngamorzadpi
57) Wnosimy oto, aby odpomedz' w przedmioCie powyzszych pytań złożonych na mocy art. 61
Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA, została udzielona - zwrotnie na adres email tanszetawnysamorzadpl - stosownie do art. 13 ww. ustawy
58) Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do
wytycznych Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o uslugach zaufania oraz identyńkacji elektronicznej
(DZ.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)
i

Wnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. 0.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
uI.

Poligonowa

1

04—051 Warszawa
nr KRS: 0000059459

Kapital Zakiadowy: 222.000,00 pln
www.gmina.pl
www.samorzad.gl

Dodatkowe informacje:
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - osobą
reprezentująca Podmiot wnoszący petycje - jest Prezes Zarządu Adam Szulc
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza zostala złożona za pomocą środków
komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: tanszeta
Adresatem Petyqi * jest Organ ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny za

pomocą uzyskanego

: Biuletynu Informacji

Publicznej Urzędu - adresu e-mail

!

Komentarz do Wniosku:
Pomimo, iz w rzeczonym wniosku powolujemy się na art. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j. z dnia 2016.01.07) - w naszym mniemaniu _ nie
oznacza to, że Urząd powmien rozpatrywać niniejsze wnioski w trybie KPA
W opinii Wnioskodawcy Urząd powmieri w zależności od dokonanej
interpretacji treści pisma procedować nasze wnioski * w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) lub
odeWiednio Ustawy o dostępie do informacji publicznej (wynika to zazwyczaj z jego treści | powołanych
podstaw prawnych).
Zatem - wg. Wnioskodawcy niniejszy wniosek może być jedynie fakultatywnie rozpatrywany -jako
optymalizacyjny w zWiązku z art. 241 KPA.
W naszych wnioskach/petycjach często powołujemy sie na
wzmiankowany art. 241 KPA - scilicet:
"Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia
praworządności, usprawnienia pracy zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego
zaspokajania potrzeb ludności." _ w sensie mozliwości otwarcia procedury sanacyjnej.
Kazdy Podmiot mający styczność z Urzędem - ma prawo obowiązek _ usprawniać struktury administracji
samorządowej.
Zatem pomimo formy zewnętrznej - Decydenci mogą/powmni' dokonać wlasnej interpretacji - zgodnie z
brzmieniem art. 222 KPA.
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