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Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (daĘ JST)
samrządzie gminnym (Dz. U. 200 1 .I 42.I 5 9 I j.t.)
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stosownre
bezpiecznympodpisem Ólektronicznym, weryfftowanym kwalifikowanym certyfikatem
iT-_ 1a^
.dyspozycji Usiawy z drtta 1 8 wrześni a 200t r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 Poz, 1450) oraz
art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)
Dane wnio skodawcy/wspó łwnio skodawcy znąduląsię ponizej oraz
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prearrbuła:

(Dz. U . z dnia |8
Stosownie do brzemie nta art. 24 ust. 2 piri-.7 Ustawy o pracownikach samorządowYch
(...) stałe
grudnia 2008 r.) - ,, do obowiązkó* pru**rrika samorządowego należy w szczegÓlnoŚci
po dno szenie kwalifi kacj i i umiej ętno ści zawo do wycn*',

W zwią.zku zpowyzszym;
z dnia 11 lipca 2014 r. o PeĘcjach
§1) Na mocy art. os konstytucji RP, w trybie Ustawy
(óza.20la.irqs z dnia2014.09.05) - wnosimy petycję o utworzenieprzezKierownika JST ,,biblioteczki samorządowca" - w której kompletowane będą porycje książkowe przydatne
pracownikom Urzędu do podnoszenialcwalifikacji - stosownie do wzmiankowanej dYsPorycji art.24
ust.2 pkt. 7 Ustaw} o p.u.or"oikach samorządorrrych (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.)
Dodatkowy komentarz do Petycji:
zasadach
W pierwsz ymrzędzie- jako przydatnemogąokazaó się pozycje książkowe dot. ostatnichzmianw
,;jołi"rarrru poautto VAT - w obszarzęJednostek Administracji Publicznej oraz dotYczące ostatnich
nowelizacji ustawy o shrzbie cywilnej.
dostęPiedo
§2)Wtrybieart.6ust. 1pkt. 1litc orazart.6ust. 1 pkt.21it.bUstawyzdnia6wrzeŚniao
-

informuc3i publicznej 1oŹ.u.zot+.782 j.t.)wnosimy o udzielenie informacji publicznej w Przedmiocie
jakąkwoię na zakup"specjalistycznym pozycjtksiążkowych wydatkował Kierownik JST w 201'6 r,
§3)

pomimo

, żeniewnioskujemy o informację przetworzonąw zakłesie wymagającYm znacznYń

o dostęPie
nakładów pracy,uzasadniamy naszepytania stósownie do brzmieniaart.3 ust. 1 Pkt. 1 UstawY
do informacji publicznej _ tvrą żepizedmtotowa informaĄaoraz ewentualna PÓŹniejsza Próba
wydaje się szczególnie istotna z punktu widzenia.Int":::]
optymaltza"jii"eo
-J^ --o" obszaru
:ryT":i"ę:;,T,ly:
,,konstruktywn}NrepokŁj
medialnymi
podatnika" w tej mierze koresponduje z doniesięniami
stanowisko i
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problematyki - zwracamY Państwa uwagęna §a) Aby zaproponować potencja|nerozwiązanlarzeczonej

ciekawe w naszym mniernaniu- pozycjeksiązkowe, ktore mogąstanowić zalązek tworzonej "Biblioteczki
Samorządowca"

{
Ponżej przedkŁadamy opisy wybranych pozycji

- oczyr,viścieewentualne ich zamówienie - powinno odbyó

się z ur.vzględnieniem zasad uczciwej konkurencji, etc

htr;

rr

u,rr,,gl1.ll:Lqliru tlil,p_t.1-1_1,11łlrlq_1ll'billlirlt9!ią,qtllrllzarl

Matnl nadzieję, że rzęczone specjalistyczne pozycje ksiązkowe będązarzewiem - tworzenia profesjonalnej
"Bib jioteczki Samorządowca" która po kilku latach będzie zawięrac kompendium wiedzy ksiązkowej por,i alającej Urzędnikom jeszcze lepiej wypełniać powieTzonę imzadanta i kompetencje.
j i \\ nosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7 Rozporządzenta
,\
Prez..sa Rady Ministrów z dnta 8 stycznia 2002 r. w sprawie organŁacji przyjmowania trozpatrywania s. i
rvnl,_-,sków. (Dz.U.zdnta22styczna2002r.Nr5,poz,46)- naadrese-mailbitllllcczka-

\.:,,

.,.t(l1)\\.cal.J{_,sl_ti'lrr.lr;llt1,111

§6l 1,\ nosimy o to, aby odpowiedź w przedmiocie powyzszych petycji złożonychna mocy aft. 63
Kt,,l,.:rlucji RP w trybie art.22I i24I I<PA, zostałaudzielona - nrrotnie na adres e-mail hihlirllcczlilr\.1, ,,lliIrl\1,cit({l,,sltll;ilrr;,tt1.1ll - stosownie do art. 244 §ż KPA.
',i'niosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do
:.(- r
\\-\.,.JznychUstawy zdnta i8 września200I r. o podpisie elektronicznym(Dz. U. Nr 130 poz.1450)
\\,-:

.

skodawca:

,. -.. Prawna
- :.- ;-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu; Adam Szulc
uL Poligonowa 1
04051 Warszawa
m KRS: 0000059459
Kryitał Zakładowy : 222.000,00 pln
wrł,*,.gmina.pl www.§amorzad.pl
f }odatkow e info rmacj e :
Stosownie do art. 4 uś.2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia2014.09.05) - osobą
reprezentująca Podmiot wnoszący petycję - jest Prezes Zarządu Adam Szulc
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza została złożonaza pomocą środków

komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem pocńy elektronicznej jest: biblioteczkasarnorzadowca@ samorzad.pl
Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji.

gkomentarzdo wniosku:
Wnioskodawca - pro forma podpisał - niniejszy wniosek - bezpiecznymkwalifikowanympodpisem

elektronicznym (w zńączeniu stosowne plikl) - choó według aktualnego orzecznictwabrak podpisu
elektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowości wniosku, stosownie do orzeczęrtia: Naczelnego Sądu
Administracyjnego w Warszawie I OSK 1277l08. Podkreślamy jednocześnie, źprzedmiotowy wniosek
traktujemy jako próbę usprawnienia organizacji działania Jednostek Administracji Publicznej - w celu
ląszego zaspokajaniapotrzeb ludności w szczególności dzieci imłodzłeĘ.Do wniosku dołączono plik
podpisany bezpiecznymkwalif,ftowanym podpisem elektronicznym, zawiera on takąsamątreść,jak ta
któraznajduje się w niniejszej wiadomości e-mail. Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga
posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, możnauzyskaó na stronach WWW podmiotów zgodnie z ustaw ą świadczącychusfugi certyfikacyjne.
Niniejszy wniosek powinien bycrozpatrywany w trybie Ustawy z dnia 11 Ęca ż074 r. o petycjach
(Dz.U.2014.1195 zdnia2014,09.05) - art. 241 KPA - podany jest dodatkowo - edw celemwniosku jest sensu largo - usprawnienie, naprawa - na miarę istniejących mozliwości - funkcjonowania struktur
Administracji Publicznej.
Zwracamy uwagą ze Ustawodawca do tego stopnia stara się - poszerzyć spektrum mozliwości
porównywania cen i wyboru różnychopcji rynkolvych orazprzeciwdziałaó korupcji w Administracji
Publicznej - żę nakazał w §6 ust. 2 pkL 2 zŃącznka nr 1 do RozporządzęniaPrezesa Rady Ministrów z dnia
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.ty""rria20l1 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, (...) (Dz. U. z dńa20 stycznia2}Il r.)
- mchiwizowanie, równieżwszystkich niezamówionych ofert, a co dopiero petycji i wniosków
opĘmalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernle, ptzyczyni się z pewnościądo większej rorwagiw
18

wydatkowaniu środków publicznych.
Duż ilośó powoływanych przepisów prawa w przedmiotowym wniosku, wiĘe się z tyrą ze chcemy
uniknąć wyjaśniania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych - co rzadko, ale jednak,
cĘle ma miejsce w przypadku nielicznych JST.
Jeżeli JST nie zgada się z powołanymi przepisami ptawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne
akceptowane przez JST.
Dobro Petenta i jawnośó zycia publiczlęgojest naszym nadrzędnym celerą dlatego staramy się równiez
upowszechniać zapisy Ustawowe dotyczące Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podlaeśliłi
uregulował w art. 63 Konstytucji RP: "Kńdy ma prawo składaó petycje, wnioski i skargi w interesie
pńlicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacjt t
instytucji społecznych w zwią.zku z wykonywanymi przez nię zńaniarni zleconymi z zakresu administracji
publicznej." oraz w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP "Każdemu zapewnia się wolnośó wyrażanta swoich
p,o gl ąr{ ów or az po zy skiw ania i r o zp ow szechniania in fo rmacj i. "
Zkoleiw art. 241l<PŁUstawodawcazachęcado aktywnościobywatelskiej, "Przedmiotem wniosku mogą
być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji. wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i
zapobiegania naduzyciorą ochrony własności,lepszego zaspokajaniapotrzeh ludności."
Pamiętajmy równieżo przepisachzawartych inter alia: w ań.225 KPA: "§ 1. Nikt nie może być
r-narłżonyna jakikolwiek uszczerbek lab zarzut z powodu złożeniaskargi lub wniosku a|bo z powodu
dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli dńałałwgranicach
prawem dozwolonych. § 2. Organy pństwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy
samorządowe orazorgany organizacjt społecznych sąobowią7ane przeciwdziałac hamowaniu Ęłyki i
innym działaniomograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do
pńlikacji - o znamionach skargi lub wniosku."
EksperciNIKpiszą "Niewielka liczbaskładanychwniosków o udzielenie informacjipńlicznej,Iiczba
skargzłożonych do WSA, jak równieżIicńapozwów złożonychdosądów rejonowycĘ świadczyćmoze o
braku zainteresowania w egzelorowaniu powszechnego prawa do informacji publicznĄ. Z drugiej strony,
re,alizacjętego prawa utrudniająpodmioty zobowiązarte do pehrej przejrzystości swojego działaria,poprzez
nieudostęnianie wymaganej informacji publicznej" fProtokół pokontrolny dostępny w sieci Internet: LBY4101-0912010]. Mamy nadzieję zritenic powyższąoceną być może nasz wniosek choć w niewielkim
stopniu - przyczwi się do zrviększenia tych wskaźników.
Oczywiście - wszelkie ewentualne postępowania - ogłoszonęprzęz Jednostkę Administracji PŃlicznej będące następstwem niniejszego wniosku - należy przeprowadzlc zgodnie z rygorystycznymi zasadamt
wydatkowania środków publicznych- zuwzgĘnieniem stosowania zasńuczciwej konkurencji,
- zatem w pehri lege artis.
i
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Y _,)rzęirzystości transparentności
-Ponownie sygnalizuj emy, że do wniosku dołączono plik podpisanybezpiecznymkwalifikowanym
podpisem elektronicznym, zawiera on taką samątreśó, jak ta która znajduje się w niniejszej wiadomości email. Weryfftacja podpisu iodczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, którebez ponoszenia
opłat, możnauzyskaó na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą świadczącychusługi
certyfikacyjne.

