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ii - Petycja Odrębna › procedowana w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.zma.a7o t.j. z dnia 1018.05.10) - dia ulatwlenla
zmniejszenia biurokracji dolaczamy ją do niniejszego wniosku. Nie jest to laczenia trybów - zatem prosimy kwaiilikowac niniejsze
pisma jako dwa środki prawne › wniosek oznaczaną › i i odrębną petycje oznaczona ii - vide - ]. Borkowski (w:) a. Adamiak,].
Borkowskl, Kodeks pastępnwanla.„, s. 668; par. także art. 12 ust. 1 komentowane] ustawy - dostępne W sieci Internet,
Dla odseparowania od wniosku - petycjodawca - postulaty zwiazane z petycja - numeruje nowymi oznaczeniami gw, 529, etc
i

preambuia petycji:
w kontekście alarmujących informacji dotyczących kosztow ponoszonych przez Urzedy w tym obszarze › w niektorych gminach:
Material dziennikarski pt. "50 tys. zi rachunku za sluzbowy telefon. Tyle w tydzien wydzwonila Hanna Gronkiewicz-Waltz"vlde http-/ www tvp Info/35554545 so›ty -zi-iachunku›za-siuzbowv-teieton-t le-w-tydzien-wydzwoniia-hanna-oronkiewrczwaitz

gtr) Wnosimy -

w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10)
- o opubiikowanie w Fodmiotowej Stronie
Biuletynu informacji PubIIrJne] › uzytkowanych w Urzędzie wybranych numerow sluzbowych telefonów komórkowych, ktorych
użytkowanie może usprawnic' komunlkacj'ę z Urzędem.
Oczywiście petycja nie dotyczy publikacji w BIP - numerów telefonów, których udostepnienie mogloby spowodować - nadmierne
absorbowania czasu Decydentów lub numerów, które z innych powodów nie powinny zostać udostępnione.
zdaniem - wnioskodawcy - pozostala cześc numerćw telefonów komórkowych powinna być opublikowana w BIP - co może
przyczynić się do usprawnienia komunikacji z Urzędem.
Jak wynika z analizy dokonanej przez Petyc-jodawce › publikowanie wybranych numerów telefanc'w komórkowych w BIP
gmin/miast jest obecnie rzadka praktyką, a komunikacja typu 'z telefon komórkowy › interesant' / 'do telefon komórkowy › Urzad'
- moze przyczynlć się do znacznych oszczędności kosztow poiaczen - po stronie interesantów.

Oczywista sprawa jest, ze to Urzad powinien pedjąć arbitralna decyzje, które z numerów telefonów komórkowych nadaja sie do
publikacji w BIP - Petycjudawca wnosi jedynie o dokonanie analizy w tym obszarze.
zdaniem wnoszącego podmlotu, niniejsza petycja dotyczy z pewnością zakresu wymienionego w art. 2 ust. 3 Ustawy o petyqach,
odnosząc się podjecia dzialania usprawniającego komunikację z Urzędem, co w oczywisty sposób mieści sie w zakresie zadań
kbmpetencjl adresata.
i

52?) Aby zachować

pełnąjawność i transparentność dzialan - wnosimy o opublikowania treści petycji na stronie
internetowej podmiotu rozpatrujacego petycje lub urzedu go nbsługującegu (Adresata) - na podstawie art. a ust. z
ww. Ustawy o petycjacb - co jest jednoznaczne : wyraieniem zgody na pubiikacje wszystkich danych podmiotu
wnoszącego petycje. chcemy dzialać w pelni jawnie i transparentnic.
Optymalizacje wdrozenie procedury sanacyjnej
komunlkacjl w Urzędem.
I

-

Petycjodawca - rozumie

w

tym przypadku › jako

-

ad exemplum - usprawnienie

Pozwalamy sobie powtorzyc, że w opinii Wnloskcdawcćw,
Wydziały/Referaty | Urzędnicy (Stanowiska Jednoosobowe) - posiadajacy w zakresie swoich kompetencji sprawy związane - sensu
largo - z ulepszeniem organizacji usprawnieniem pracy Jednostki, a także lepszym zaspokojeniem potrzeb ludności ludności
redukcją wydatkow publicznych - powinny angażować się w tego typu procedury sanacyjne.
›

i

Pomimo, ze nie wnioskujemy o informacje przetworzona w zakresie wymagajacym znacznych nakladow pracy, uzasadniamy nasze
pytania stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informaqi publiczne, - tym, ze przedmiotowa
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informacja omz ewentualna pozniejsze proba optymalizaqi tego obszaru wydaje się szczególnie istotne z punktu widzenia
interesu Spolecznego. Nasze stanowisko | "Konstruktywriy Nlepokó] Pndatnika" w tej mierze koresponduje z ocena stanu
fakty nego podnoszoną przez Media vide . http: www.tvpinfo 35504545 50-t s-zl›rachurikUrza-sluzbnw «elefanct lew gd gn m(dzwgnilg hggnj gmnkiewlczwalgz
Osnowa Petycji/Wniosku:
Wnioskodawca pozwala sobie zwrócić uwagę Decydcntów, że jest świadom, iż zamieszczony wyzej material prasowy -jest moze
ekstremalny idotyczy największej w Kraju Jednostki Samomadu Terytorialnego.
Jednakze - z udzieinych odpowiedzi - na zadawane rzez Wnloskodawcę pytania w trybie Ustawy o dostępie do informacji
publicznej w poprzednich latach - wynika, ze w mni szych gminach . rzeczone koszty sa proporcjonalnie - również bardzo
wysokie.
Przewidujemy opublikowanie efekto'w Akcji na naszym portalu www.gmina.pl
53) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku petycji w trybie - odnośnych przepisów prawa - na adres
e-maii optymallząg'arg[w@gamorzadql
54) Wnosimy o to, aby odpowiedź w przedmiocie powyzszych pytan ziozonych na mocy art. 61 konstytucji RP w zwiazku z an.
241 KPA, zostala udzielona - zwrotnie na adres e-maii opgmalizacja-taansarnorzadpl
- stosownie do art. 13 ww. ustawy
55) Wniosek zostal sygnowany bezpiecznym, kwaimkowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych Ustawy z dnia
5 wrzesnia 2016 r. o usiugach zaufania oraz identyhkacji elektronicznej (Dz.U.zoio.1s79 dnia 2016.09.29)
i

„maruan

Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonuwa 1
04-051 Warszawa
nr KPS: 0000059459
Kapital zakladowy: 22200000 pin
www gminagi www.samorzadpl
Dodatkowe informacje:
Stosownie do an. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petyqach (Dz.U.ZDlB.870 t.], z dnia 2018.05.10) - osoba reprezentująca Podmiot
wnoszący petycje - jest Prezes Zarządu Adam Szulc
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petyq'a niniejsza zostala zlozona za pomocą środków komunikacji elektronicznej ~ a
wskalariym zwrotnym adresem uuczty elektronicznej jest: 9113me izaqaztameSamorzadgl
Adresatem Petycji - jest Organ ujawnionyw komparyc ~ jednoznacznie identyfikowainy za pomocą uzyskanego z
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu - adresu e-niai
Komentarz do Wniosku.

Adresat jest jednoznacznie identyfikowany

- na podstawie . unikalnego adresu e›ma›| opublikowanego w Biuletynie
informacji Publicznej Jednostki i przypisanego do odnośnego Organu.
Rzeczony adres e-maii . zgodnie z dyspozycją art. 1 8 ustawy o dostępie do informacji publiczn ' › stanowiąc informacje pewnąi
potwierdzoną - jednoznacznie oznacza adresata petycji/wniosku. (Oznaczenie adresata petycj wniosku)
Pomimo, iż w rzeczonym wniosku powoiujemy sie na ait. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1950 r. Kodeks postępowania
administmcyjnego (Dz.U.2016.23 t.j. z dnia 2016.01.07)
w naszym mniemaniu - nie oznacza to, ze Urząd powmien rozpatrywać
niniejsze wnioski w trybie KPA
w opinii Wnioskodawcy Urząd powinien w zalezności od dokonanej interpretacji treści pisma - procedować nasze wnioski - w
trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) lub odpowiednio Ustawy o dostępie do informacji publicznej
(wynika to zazwyczaj z jego treści i powolanych podstaw prawnych).
Zatem - wg. Wnioskodawcy niniejszy wniosek moze być jedynie fakultatywnie rozpatrywany -jako optymalizacyjny w związku z
art. 241 KPA.
w naszych wnioskach/petycjach czesto powolujemy sie na wzmiankowany art. 241 KPA ~ scilicet: "Przedmiotem wniosku moga
być w szaególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania naduzyciom,
ochrony wlasnosci, lepszego zaspokajania potrzeb ludności." . w sensie mozliwości otwarcia procedury sanacyjnej.
Każdy Podmiot mający styczność z Urzędem - ma prawo | obowiazek . usprawniać struktury administracji samonądowej.
Zatem pomimo formy zewnętrznej - Decydencl moga/powinni dokonać wiasnej interpretacji - zgodnie z brzmieniem art. 222
i

—

KPA.

Nazwa Wnioskodawca -jest dla uproszczenia stosowna jako synonim nazwy "Podmiot Wnoszacy Petycje" .
ust. 4 Ustawy o petycja:h(D1.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)

rozumieniu art. 4

w

Pozwalamy sable równleź Dnypomnleć, ze leo iure art. 2 ust. 2 Ustawy o dostępie do Informacji Dubllcznej
wyknnującej prawo do informacjl publlcznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

"

(...) Od nsuby

wnioskodawca › pro forma podplsai - niniejszy wniosek - bezpiecznym kwaiiiikowanym podpisem elektronicznym (w zalaczeniu
stosowne pliki) - choć wediug aktualnego orzecznictwa brak podpisu Elektronianego nie powoduje pezprzedmiotowos'ci wniosku,
stosownie do orzeczenia: Naczelnega Sądu Administracyjnego w Warszawie 1 OSK 1277/05. Podkreślamy jednoczesnie, iz
przedmiotowy wniosek traktujemy jako probe usprawnienia organizacji dzialania Jednostek Administracji Publicznej - w celu
lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Do wniosku dolaczono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, zawiera on taką samą treść, jak ta która znajduje sie w niniejszej wiadomosci e-maii. Weryfikacja podpisu
odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia oplat, można uzyskać na stronach www podmiotów zgodnie z ustawa, świadczących usiogi certyfikacyjne.
I

Celem naszych wniosków jest - sensu largo - usprawnienie, naprawa . na miarę istniejących mozliwosci . funkcjonowania struktur
Administracji Publianej - glownie w Gminach/Mlaslach . gdzie jak wynika z naszych wnioskow . stan faktyczny wymaga
wszczecia procedur sanacyjnych.
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w Jednostkach Pionu Administracji Rządowe) - stan faktyczny jest o wiele lepszy.
Zwracamy uwage, ze Ustawodawca do tego stopnia stara sie - poszerzyć spektrum mozliwośc. porównywania cen wyburu róznych
opcji rynkowych oraz przeciwdzialać korupcji w Administracji Publicznej - ze nakazai w 55 ust. z pkt. 2 zalacznika nr 1 do
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2011 r, w sprawie instrukcji kancelaryjnej, (...) (Dz. u. z dnia 20
stycznia 2011 r.) - archIWizowanle, również wszystkich niezamowionych ofert, a co dopiero petycji wniosków optymalizacyjnycn.
Cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni się z pewnością do Większej rozwagi w wydatkowaniu środków publicznych.
Duza ilośc powulywanych przepisów prawa w przedmiotowym wniosku, wiaze się z tym, że chcemy uniknąć wyjaśniania intencji
podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych , co rzadko, ale jednak, ciagle ma miejsce w przypadku nielicznych JST.
Jezeli JST nie zgoda sie : powolanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne akceptowane przez JST.
Dobro Petenta jawnos'c' zycia publicznego jest naszym nadrzędnym celem, dlatego staramy się rowniez upnwszechniać zapisy
Ustawowe dotyczące Wnioskowania. kwestie te Ustawodawca podkresiii uregulowai w art. 63 Konstytucji RP: "Każdy ma prawo
skladac' petycje, wnioski skargi w interesie publicznym, wlasnym lub innej osoby za jej zgoda do organów wladzy publicznej oraz
do organizacji instytucji spolecznych w zwiazku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji
publicznej." oraz w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP "Kazdemu zapewnia sie wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania
mzpowszecnnlanla Informacji."
i

i

I

I

i

i

I

i

w art. 225 KPA: "E 1. Nikt nie może być narażony na ja
olwiek
uszczerbek lub zarzut ! powodu linienia skargi lub wniosku alba : powndu dostarczenia materialu dn pub | acji ::
xnamionach skargi lub wniosku, jeżeli dzialal w granicach prawem duxwolonych. 5 2. Organy państwowe, organy
samorządu terytorialnego na organy samorzadowe oraz organy organizacji spolecznych sa obowiązane
jednostek
' '
ar. . rrruwoniu nrytyn
nym dzia-amam ograniczającym prawo do skiadania sKarn wnioskow lua
nach skargi Iub wniosku."
Informacji - do publika: - 0 ma

Pamletajmy równiez o przepisach zawartych Inter alia:

I

c

Eksperci NIK piszą: "Niewielka liczba skladanych wniosków 0 udzlelenle Informacji publiczna], liczba skarg złazanych do WSA, jak
również liczba uuzwów złożonych do sądów rejonowych, świadczyć maże n braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego
prawa do informacji publicznej. z drugiej strony, realizację tego prawa utrudniają podmioty zobowiązane do pełnej przejrzystości
swojego dzialania, poprzez nieudostępnianie wymaganej informacji publicznej" [protokól pokontrolny dostępny w sieci internet:
LBY—4101-09/201D]. Mamy nadzieje, zmlenlć powyższą ocene, być moze nasz wniosek chuć w niewielkim stopniu › przyczyni się
do zwlększenla tych wskaźników.
Posiulujemy, ABY NASZA PEFYOA NIE BYŁA W ŻADNYM RAZIE ŁĄCZONA Z PÓŻNIESZYM jakimkolwiek trybem zamówienia nie
musimy dodawać, że mamy nadzieję, iż wszelkie postępowania będą prowadzone z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji
o wyborze oferenta beda decydowac'jedynie ustalone przez decydentów kryteria zwiazane inter alla z parametrami ofert oraz
ceną.

-

i

oaywiścle - wszelkie ewentualne postepowania - polaczone przez Jednostkę Administracji publicznej _ będące następstwem
niniejszego wniosku , nalezy przeprowadzic zgodnie z rygorystycznymi zasadami wydatkowania srodkow publicznych - z
uwzględnieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości transparentnos'ci zatem w pelni lege arti
Ponownie sygnalizojemy, że do wniosku dolaczone piik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Weryfikaija podpisu odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia oplat, mozna uzyskać na
stronach www podmiotów _ zgodnie z ustawą, świadczących uslugi certynkacyjne.
i
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