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Wyslano:

dwnik@nik.gov.pl
oficjalny wniosek na mocy art. 61 i 53 Konstytucji Rp w zwiqzku z art.24L KpA
Ulatwienie udzielenia informacji publicznej-2019-05-16.d ocx; Zalqcznik bez tytulu
Inicjatywa - jawnoS( - transparentnoSi - wszyscy mamy
obowiqzek zmieniai Gminy na Lepsze .docx.xades; zalqcznikbez tytulu 00096.htm;
Inicjatywa - jawnoSi - transparentno6i - wszyscy mamy obowiqzek zmieniai Gminy na
Lepsze .docx; Zalqcznik bez tytulu 00099.htm

00093.htm;

Kierownik Jednostki Samorz4du Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art.
33 ust. 3 Ustawy o
sxnorzqdzie gminnym (D2.tJ.2019.994 tj. z dnia 2019.05.24)
Dane wnioskodawcy/wsp6lwnioskodawcy znajdujEsig poni2ej oraz w zalqczonym pliku sygnowanym
bezpiecznympodpisem elektroniczry-, *".y{itowanym kwaiifikowanym
certyfikatem - stosownie do
dyspo:vcji Ustawy z dnia5 wrzesnia 2016 r. o uslugach zaufania oraz iientyfikacji
elektronicznej
(Dz'U'2016'1579 dnia 2016.09.29) orazprzepis6w-art. 4
ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.20lg.s70 tj. z dnia
2018'05'10) - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycj q art.61 pkt.
2 Ustawy Kodeks Cywilny
(D2.U.2018.1025 t.j. z dnia 20tB.0S.Zg)
Preambula Wniosku:
Jak wynika z uprzednioprzeprowa dzanych przeznas akcji wnioskowan
ia oraz z analizybudzet6w Gmin/Miast
- redukcja kosztrfw nviqzanych z korzystaniem z ustug telekomunikacyjnych
- przebiegaw gminach bardzo wolno.
Tymczasem - dla por6wn ania - w przypadku os6b fizyc znych i Firm ponoszon
e rzeczonekoszty zmniejszyly sig w ostatnich l0 latach bardzo znacznii - czistokro6 kilkukrotni
e np. z 1500 pln na 200 pln.
oczywiscie - Wnioskodawca jest Swiadomy, 2e nie mozna miarodajnie - por6wnywa6
ad hoc - optymalizacjg
koszt6w ponoszonychprzez osoby Fizyczne czy ftmy do dokonaiej
redukcji koszt6w - ponoszon ychprzez
Instytucje Publiczne.
Jcdnak2e wartO zrealizow
rekonesans̲w tym obszarze i dOkOn
stosowntt analiZy… wykazttaC trosk9 o
wydatkowanic̀rOdk6w publicznych pochOdzaCyCh z picniOdzy POdatnik6w.
Media donosz4 o sytuacjach typu - vide - http://www.ivp.i

le-w-tvdzi
Powyzsze informacje utwierdzaj4 nas w tym,2e sanacja i optymalizacja pienigdzy
podatnik6w
wydaje sig niezbgdna.

w tym

obszarue

Zdaniem Wnioskodawcy:
Dzigki dzialaniom sfer Rz4dowych (w skali makro) w ostatnim czasie sytuacja ulega poprawie, jednak2e
bez szybkiej sanacji tego obszaru (w skati mikro) - proces ten w Gminach ngazie *
au6rv- ci4gu
przebiegal zbyt wolno - bez namacalnych sukces6w w postacji znaczqcejpoprawy w
wydatkowaniu
Srodk6w publicznych w tym obszarze.

W zwiqzku zpovtylszym:

I Wniosek:
§1.1)Na mocy art.61 Konst如 可i

RP,w trybic inter alia:art.6 ust。 l pkt 3 1it.t art.6 ust。
dnia 6 wrzeSnia o dost9pie do inf0111lac」 i publiczna(Dz.U.2018.1330 tj.z2018.07.10)―

l pkt5 Ustawy z
WnOsimy o udzicinie

informacji publicznej w przedmiocie - jakie lqczne koszty poniosla Gmina (Adresat Wniosku - bez
nadzorowanych Jednostek Organizacyjnych) w 2018 r.w zwiqzku z korrystaniem z uslug
telekomunikacyjnych?
W niniejszym pytaniu wnioskodawca ma na mySli - koszty en bloc - uZytkowania slu2bowych telefon6w
kom6rkowych wykorzystywanych do wykonywania zadan publicznych.
$1.2) Dodatkowo, w kontek6cie pytania z $1.1 - w trybie wylej powolanych przepis6w - wnosimy o :
- wyszczeg6lnienie nazlr Operator6w z jakimi Urz4d ma sygnowane umowy
- iloSci sygnowanych um6w z danym operatorem
- czas wyga5nigcia umowy
Fakultatywnie i dla ulatwienia lJrz4dmoze odpowiedzied na wszystkie pytania zawarte w niniejszym wniosku
- en bloc - za pomocqzalqczonego - poni2ej przez wnioskodawca - pliku programu Word.
W rzeczonym pliku Wnioskodawca dla wigkszej przejrzystoSci umiescil jedynie pytania oraz tabele
zawieraj4ce kolumny i rekordy zwiqzane zzadawanymi pytaniami - ulatwiaj4c w ten spos6b udzielenie
informacj i publicznej w przedmiocie wy2ej sygnalizowanych zagadnien.
Wzmiankowan4 tabel g dotyczqcqpowyZszych zagadnieh - oznaczono - jako SEKCJA nr I
Bgdziemy wdzigczni za odpowiedLw tej wlaSnie formie - ulatwi nam to publikacjq wynik6w na nas4/m
portalu www. gmina. pl oraz ewentu alne w szczynanie procedur sanacyj nych.
posiadanych - na stanie
$2 Wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie wyszczeg6lnienia
ewidencyj n ym przez urzqd telefon6w kom6rkowych :

- nzwy producenta
- nazwy modelu
- czasu uZytkowania

w
Je1eliodpowiadaj4c na pltanie z $1.3 - kierownik Jednostki JST tzna,2e udzielenie odpowiedzi wymaga
sig
zadowoli
tym przypadku pizygotowania informacji w duzej mierze przetworzonej - Wnioskodawca
odpowiedziq w formie wyci4gu lub kopii z odnoSnej ewidencji ksiggowej Urzqdu.
Nadmieniamy, D pytania z $ 2 rvydaj4 sig szczeg6lnie istotne z punktu widzenia interesu publicznego pro
publico bono - nawi4zuj4c do art.3 ust. I pkt. I Ustawy z dnia 6 wrze5nia o dostgpie do informacji
publicznej @z.U.20iS.ijlO t.j. z 2018.07.10) - gdyL ten obszar wydatkowania pienigdzy podatnik6w wydaje sig 6at< wynika z uprzednio uzyskanych przez nas odpowiedzi) - szczeg6lnie wymaga6 toi"rierria ["o..do. optymalizacji finansowej - tak aby w interesie publicznym wykorzystad du24
konkurencj g panuj 4c4 wsr6d operator6w tel efonii kom6rkowej .
przedmiotowy obszar wydaje sig r6wniet szczegSlnie istotny z punktu widzenia spraw bezpieczerflstwa
wspierania pioducentr6w nie stanowi4cy ch zagrotenia dla bezpieczeristwa - media i struktury rzqdowe
wielu Paistw w ostatnim czasie szeroko inform可 1 0 tei prOblematyce ad exemplum:

lowa

.tvp.i

i

ko USA!!!!

896

specialne.html
hins

budza-o
zauwaZony:
W naszym Kraju - problem ten r6wniet zostaljui
huawei-rzad-odlozy-ch
zalecenia.html
nfo/,

- dla ulatwienia - jesli urzqd nie prowadzi stosownych ewidencji - w zal4czniku w Sekcji
odno5na tabelka.

II znajduje

sig

wysokoSci odnoSnych abonament6w
$3) W trybie wyzejwymienionych przepis6w - wnosimy o kwantyfikacjg
- dla ulatwieniazal1czamy tabelg - gdziew sekcji III - znajduj4 sig odno5ne rubryki do wypelnienia.

dyspozycji $20
$4) W trybie wzmiankowanych przepis6w w celu analizy odpowiedzi w kontekScie
itorporr4dzenia Rady Ministr6w z dnia l2 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram InteroperacyjnoSci,

minimalnych wymagan dla rejestr6w publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagari dla system6w teleinformatycznych (D2.U.2017.2247 tj. 22017.12.05) - wnosimy o
udzielnie informacji publicznej w przedmiocie - czy Gmina korryta zbezprzewodowego dostgpu do sieci
Internet ? je5ti meczonr odpowiedZ jest twierdzQca wnosimy o udzielenie informacji publicznej o
rodzaju przedmiotowego dostgpu: LTE/RADIOWY/SATELITARNY
Dla ulatwienia w zalqczniku - znajduje sig odnoSna tabela - z oznaczon4 sekcj4 IV.
$5) W kontekScie dyspozycji Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarzqdzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007 nr 89
poz. 590) - wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie - jakie Srodki komunikacji
elektronicznej do wspierania Urzgdnik6w w sytuacji wymagaj4cej zarzqdzania kryzysowego posiada gmina na dzien zlohenia przedmiotowego wniosku?

Dla ulatwienia w zalEczniku - znajduje sig odnoSna tabela - z oznaczon4 sekcj4 V

II

- Petycja Odrgbna - procedowana w trybie Ustawy o petycjach (D2.U.2018.370 tj. zdnia2Ol8.05.l0) - dla
ulatwienia i zmniejszenia biurokracji dolqczamy jE do niniejszego wniosku. Nie jest to l4czenie tryb6w - zatem
prosimy kwalifikowa6 niniejsze pisma jako dwa Srodki prawne - wniosek oznaczonq- I i odrgbnq petycjg
oznaczonE II - vide - J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postgpowania..., s. 668;por. tak2e
ari. 12 ust. I komentowanej ustawy - dostgpne w sieci Internet.
Dla odseparowania od wniosku - petycjodawca - postulaty zwi4zane zpetycjq- numeruje nowymi
oznaczenianti $lP, $2P, etc
Preambula petycji:

W kontekScie alarmuj4cych informacji dotyczqcych koszt6w ponoszonychprzezlJrzgdy w tym obszarze - w
niekt6rych gminach: Material dziennikarski pt. "50 tys. zl rachunku za sluzbowy teleion. tyie w tydzien
wydzwo」 la Harma GronHewicz― Wdピ 宙de― httpノ www.tvp.hお /35584545/50‑tys― J― r五 6hunki̲za̲
ila-hanna-

$lP) Wnosimy - w trybie Ustawy o petycjach (D2.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - o zebranie ofert
rynkowych w tym obszarze oraz dokonanie analtzy wydatk6w ponoszonych w przedmiotowym obszarze;
oraz powiadomienie wnioskodawcy - czy zwykonanej wyZej wzmiankowanej analizy wynika, ie
zasadnym bgdzie - w ci4gu najbliZszego roku - aneksowanie um6w lub ogloszenie postepowaf
optymalizacyjnych w tym obszarze.
OczywiScie ABY NASZA PETYCJA NIE BYLA W ZADNYM RAZIE LACZON A ZpOLNIEJSZyM
trybem zam6wienia nie musimy dodawa6,2e mamy nadziejg, D postgpowanie bgdzie prowadzone z
uwzglgdnieniem zasad uczciwej konkurencji - i o wyborze oferenta bgd4 decydowad jedynie ustalone
przez decydent6w kryteria r*ipzane inter alia zbezpieczeristwem oraz cena.
$2P) Aby zachowad peln4 jawno5d

i transparentno5d dzialafi - wnosimy o opublikowanie tresci petycji na
stronie internetowej podmiotu rozpatrujqcego petycjg lub urzgdu go obsluguj4cego (Adresata) - na
podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach - co jest jednoznaczne zwyra2eniem zgody na publikacjg
wsrystkich danych. Chcemy dziala(, w pelni jawnie i transparentnie.
Optymalizacjg i wdrozenie procedury sanacyjnej - Petycjodawca - rozumie w tym przypadku - jako - ad
exemplum - zam6wienie tariszych i lepszej jakoSci uslug, etc - w ramach procedowanego ewentualnego
postgpowania o wylonienie nowego dostawcy - zgodnie z zasadatni wydatkowania Srodk6w publicznych.

Pozwalamy sobie powt6rzy6, ze w opinii Wnioskodawc6w,
3

Wydzialy/Referaty i UrzOdnicy(StanOwiska Jednoosobowe)― posiad巧 甲 y W Zakrcsie swoich kompeten● i
spmwy zwittane‐ sensu largo― z rcduk1l wydatk6w publicznych― powirllly zgodnie z zasadami konkurendi
―korzystàz drastycznego spadku cen i poprawyjako6ci uslug― よi dOkOnal siO w tym ObSZarzc w ciagu
ル
ostatnich lat.

Pomimo,2e nie wlliosk司 emy o infollllattQ przetWOrzonO w zakresie wymagaaCym znacznych naklad6w pracy,
uzasadniamy nasze pytania stosowllie dO brzmienia art.3 ust.l pkt.l Ustawy o dost9pic do infollllaqi
publiczneJ ―tynl,2e przedmiotowa infollllacJa oraZ ewentualna pottnle」 sza pr6ba optpalizacJl tego obszaru
wydae siO szczeg61nic istotna z punktu widzenia lnteresu Spolecznegoo Nasze stanowisko ì̀Konstruktywllly

NiepOktt Podatnika"w ttt mierZe kOrespondtte z OCena Stanu faktycznego podnoszon4 przez Media:vidc―
http://www.t⊇ ::里 fo/3558454奎 ∠≦ΩttEys― Zl― rachunku― za¨ sluzbowv¨ tCICfOn― tylc― w¨ tvdzien― wvdzwonila― hanna―
即onkiewiczwaltz

Osnowa Petycii:
Wnioskodawca pozwala sobie zwr6ci6 uwag9 Decydcnt6w,2ejest Swiadom,i2zamieszczony wy2a mateHal
prasowy― jest mo2c ekstremalny i dotyczy nttwi9kSZI W Krttu JednOstki Sallnorzqdu Terytorialnego.
Jednak2c― z udzielnych odpowiedzi― na zadawane przcz WnioskodawcO pytania w trybie l」 stawv o dostOpie
do infollllaqi publiczntt w pOprzednich latach― wynika,2e w mnittszyCh gminach… rzeczone koszty sl
proporcJonalnie― r6wllie2 bardzo wysokie.

Przewiduiemy opublikowanie efekt6w Akcii na naszym portalu www。 2mina.pl

mania niniaSzegO Wniosku i petytti w trybic―
na adres e― mdltansze― tarvfvの samorzad.pl

6)Wnosimy O Zwrotne potwierdzcnie otrzン
§
przepis6w prawa‐

7)Wnosimy O to,aby odpowiedtt w przedmiocie powy2szych pyt
§

odnoSnych

zlo2onych na mocy art.61 Konstytutti

RP w zwittku z art.241 KPA,zostala udzielona― zwrotnie na adres e― mail tanszc― tarvfvの samorzad.pl ―

stosownie do art.13‑.ustawy
stosownic do
§8)WnioSek zOsttt sygnowany bezpiecznym,kwaliflkowanym podpisem elektronicznym―
katti elektronicznd
Wメ yCZnych Ustawy z dnia 5 wrzènia 2016 r.o uslugach zaufania oraz identy■
(Dz.U.2016。 1579 dnia 2016.09.29)

Wnloskodawca:
Osoba Prawna
Szulc‐ Efckt sp.zo.o。

Prezes ZarzOdu:Adaln Szulc
ul.Poligonowa l

04‑051 Warszawa
rlr KRS:0000059459
Kapital Zakladowy:222.000,00 pin
WWW.節 nina.pl www.samorzad.pl
Dodatkowe infollllage:
Stosownie do art.4 ust。 2 pkt.l Ustawy o petyttach(Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)―

osobl

reprezent可 aCa POdmiot wllosZQCy pety19‑jest Prezes ZarzOdu Adam Szulc

Stosownic do art.4 ust.2 pkt.5ww.Ustawy¨ petytta niniaSZa zostala zlo2ona za pomoca grodk6w
komunikatti elektroniczna‐ a wskazantt zwrotnン m adreseln poczty elektroniczntt jcst:tansze¨

jednoznacznie identyflkowahy za pomocl
uzyskanego z Biuletynu lnformacii Publicznei UrzQdu‐ adresu c‐ mail!

Adresatem Pctytti― jest Organ uiawniOny w komparytti‐

Kolnentarz do Wniosku:

Pomimo, i2w rzeczonym wniosku powotujemy sig na art. 241 Ustawy z dnia74 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (D2.U.2016.23 t.j. z dnia 2016.01.07) - w naszyrn mniemaniu - nie oznacza
to,ZeUrz1d powinien rozpatrywa6 niniejsze wnioski w trybie KPA
W opinii Wnioskodawcy Urz1d powinien w zale2noSci od dokonanej interpretacji treSci pisma - procedowai
nasze wnioski - w trybie Ustawy o petycjach (D2.U.2014.1195 z dnia2014.09.05) lub odpowiednio Ustawy o
dostgpie do informacji publicznej (wynika to zazwyczaj z jego treSci i powolanych podstaw prawnych).
Zatem - wg. Wnioskodawcy niniejszy wniosek mo2e by6 jedynie fakultatywnie rozpatrywany - jako
optymalizacyjny w zwiryku z art.24l KPA.
W naszych wnioskach/petycjach czgsto powolujemy sie na wzmiankowany art. 241I<PA- scilicet:
"Przedmiotem wniosku mogq byd w szczeg6lnoSci sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia
praworz4dno6ci, usprawnienia pracy i zapobiegania nadu2yciom, ochrony wlasnoSci, lepszego zaspokajania
potrzeb ludnosci." - w sensie mozliwosci otwarcia procedury sanacyjnej.
Kuzdy Podmiot maj4cy stycznoS6 zlJrzgdem - ma prawo i obowipek - usprawnia6 struktury administracji
samorz4dowej.
Zatem pomimo fo*y zev,ngtrznej - Decydenci mogq/powinni dokona6 wlasnej interpretacj - zgodnie z
brzmieniem art. 222 KPA.

i

Nazwa Wnioskodawca - jest dla uproszczenia stosowna jako synonim nazry "Podmiot Wnoszqcy petycjg,, w
rozumieniu art. 4 ust. 4 Ustawy o petycjach (Dz.U.20l4.l195 z dnia2014.0g,o5)
Pozwalamy sobie r6wnie2przypomniec,2e ipso iure art. 2 ust.2 Ustawy o dostgpie do informacji
publicznej ,,
Oa
osoby
wykonuj4cej
prawo
(".1
do informacji publicznej nie wolno iqdae,wyt*azania interesu"prawnego lub
faktycznego.

Wnioskodawca - pro forma podpisal - niniejszy wniosek - bezpiecznym kwalifikowanym podpisem
elektronicznym (w zal4czeniu stosowne pliki) - chod wedlug aktualnego orzecznictwa brak pod^pisu
elektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowoSci wniosku, stosownie do orzeczenia:Naczllnego
S4du
Administracyjnego w Warszawie I OSK 1277108. Podkreslamy jednoczesnie, iz przedmiotowy
iniosek
traktujemy jako pr6b9 usprawnieniaorgarizacji dzialaniaJednoslek Administracli lublicznej
- * celu lepszego
zaspokajania potrzeb ludnoSci' Do wniosku dol4czono plik podpisany bezpiecznym
kwalifiklwanym podpisem
elektronicznym, zawiera on tak4 sam4 treSi, jak ta kt6r; zdjduje sig w ninielsrej wiadomoSci
email. Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprog.u-L*uniu, kt6re bez ponoszenia
oplat, mozna uzyskai na stronach WWW podmiot6w - igodnie r r.iu*[, Swiadcz4cych
uslugi certyfikacyjne.
Celem naszych wniosk6w jest - sensu largo - usprawnienie, naprawa - na miarg istniej4cych
mo2liwoSci funkcjonowania struktur Administracji Publicznej - glownie w Gminach/Miastach - gdzie jat wynika
z
naszych wniosk6w - stan faktyczny wymaga wszczgciaprocedur sanacyjnych.

W Jednostkach Pionu Administracji RzEdowej - stan faktyczny jest o wiele lepszy.
Zwracarny uwagg' 2e Ustawodawca do tego stopnia stara sig - poszerzy6 spektrum mozliwosci por6wnywania
cen i wyboru r62nych opcji rynkolvych orazprzeciwdzialat, korupcji w Ad^ministracji publi
- ze nakazal w
"rni1
$6 ust. 2 pkt.2 zalqcznika nr I do Rozporz1dzeniaPrezesa Rady Mlnistr6w z dnia
stycznia
Zbt t r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, (...) (Dz.tJ. z dnia20 stycznia20lI r.) - archiwizo*uri.,
r6wnie2 wszystkich
niezam6wionych ofert, a co dopiero petycji i wniosk6w optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt
niemiernie,
ptzyczyni sig z pewnoSci4 do wigkszej rozwagi w wydatkowaniu Srodk6w publicznych.
Du2a ilo56 powolywanych przepis6w prawa w przedmiotowym wniosku, wiqze sig L tym, 2e
chcemy uniknq6
wyjaSniania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych- co rzadko, aleiednak,
ci4gle ma
miejsce w przypadku nielicznych JST.
Je2eli JST nie zgada sig z powolanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne
akceptowane przez JST.
Dobro Petenta i jawnoSd 2ycia publicznegojest naszym nadrzgdnym celem, dlatego staramy sig r6wnie2
upowszechniac zapisy Ustawowe dotycz1ce Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkreSiit i uregulowal
w art. 63 Konstytucji RP: "Kahdy ma prawo sklada6 petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, *lu.ry-

li

lub innej osoby za jej zgod4 do organ6w wladzy publicznej oraz do organizacji i instytucji spolecznych w
zwi4zku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zal<resu administracji publicznej ." orazw art. 54
ust. I Konstytucji RP "Kazdemu zapewnia sig wolnoscwyrulania swoich pogl4d6w orazpozyskiwania i
rozpowszechniania informacj i. "
Pamigtajmy r6wnie2 o przepisach zawartych inter alia: w art. 225 KPA: "$ l. Nikt nie moZe byd naraZony na
jakikolwiek uszczerbek lub zarzat z powodu zloLenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia
materialu do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeZeli dzialalw granicach prawem
dozrvolonych. $ 2. Organy paristwowe, organy jednostek samorz4du terytorialnego i inne organy samorz4dowe
oraz organy organizacji spolecznych s4 obowiEzane przeciwdzialad hamowaniu krytyki i innym dziataniom
ograniczajqcym prawo do skladania skarg i wniosk6w lub dostarczania informacji - do publikacji - o
znamionach skargi lub wniosku."
Eksperci NIK piszq: "Niewielka liczba skladanych wniosk6w o udzielenie informacji publicznej ,liczba skarg
z\oZonych do WSA, jak r6wnieZliczba pozw6w zlolonych do s4d6w rejonowych, lwiadczyt mohe o braku
zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej . Z drugiej strony, realizacjE
tego prawa utrudniaj4 podmioty zobowiqzane do pelnej przejrzystoSci swojego dzialania,poprzez
nieudostgpnianie wymaganej informacji publicznej" [Protok6l pokontrolny dostgpny w sieci Internet: LBY410l-0912010]. Mamy nadziejg, zmienii povtylszq oceng, by6 mo2e nasz wniosek chod w niewielkim stopniu przyczyni sig do zwigkszenia tych wskaznik6w.
Oczywi5cie - wszelkie ewentualne postgpowania - ogloszone przez Jednostkg Administracji Publicmej - bgd4ce
nastgpstwem niniejszego wniosku - nalely przeprowadzi(, zgodnie zrygorystycznymi zasadami wydatkowania
Srodk6w publicznych - zuwzglgdnieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji,przejrzystoSci i
transparentnoSci - zatem w pelni lege artis.
Ponownie sygnalizujemy,2e do wniosku dol4czono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wyrnaga posiadania oprogramowania, kt6re bez
ponoszenia oplat, moZnauzyskad na stronach WWW podmiot6w - zgodnie z ustaw4, Swiadcz4cych uslugi

certyfikacyjne.
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