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Oficjalny wniosek na mocy art. 61 i 63 Kons
an. 241 KPA
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Mas-tot
;istowyrosamorzadu?W
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K›ewwmk Jednoslkl Samorządu Terytonalnegu mate, an . w rozumem
gmmnym (Dz u zma 994 ty z dma zma 05 24)

Danewmoskodawcy/współwmcskcnawcyznayddya ste pontzey oraz . w zatąezonyrn oukd sygnowanym
oezpteoznym podptsenn elementarnymwerynkooanym kwatmknwanyrn oertynkatern . s1osownte do dyspozyql
Ustawy z dma 5 wrzesnta zma r o usługach zadtanta oraz «nethkaqt elektrcmanq (Dz uma 1579 dwa
ma na 29) oraz przepisów an 4 ust 5 Ustawy o oetyqaen (Dz u zmam „ z dnta zm 95 m) . Dale
dostarczona . zgodna z dyspozyqą an 51 pkl 2 Uslawy Kodeks eywttny (Dz u zm 1025 I y z dma
zm 05 29)

PreamodtaWntoskd
Jak wymka z upvzedmn przeprowadzanych przez nas aken wntodkowanta oraz z analtzy budzetaw Gnnn/Mtast-
redukqa kosztowzmazanych : konyslanrem z uatuo tetakomdntkacytnyon - przebiega w gmmach - bardzo
wolno

Tymaasem . dta porownanta . w przypadku csoo rtzycznycn I Fllm . odnoszone noszone koszty . zmnteyszyty
se w ostatnrctr m wadach bardzo znaoznre . częslokroć kttkuktotme no z 1500 on na 200 pln
cozywtsete .Wntoskodawoajest swtadorny, ze ma mozna miarodalme . pmównywaćad hoc . optymaltzaqe
kosztow oonoszpnyen ptzez csooy thytzne ozy nrnty dd dokonanet redukqt kosztow . wncszunych przez
lnstytuqe Puonozne
Jednakze wano zrealtzowac rekonesans . w Iym doazatze t dokonac stosowne] anahzy - wykazumc troskę o
wydatkawame środków odolreznych pochodzących z otenrędzy Podatntkow
Medta donoszą (› oytuaqaoh typu . ytde . mto l/www tyo mto/3555454otsa-„szmer.unkozastuzpowyaeteton.
tykewtydztanwydzwontta.nanna.oronkyewtczwattz
Powyzsze tntonnaqe uwerdzają nas w tym ze sanaqa . nprymahzaqa otentędzy podalmkbw w tym obszarze
wydaye SIę ntezbędna

zdanremWntoakodawoy
Dz-ek. dztatantorn ster Rząduwych tw skah makm) w oatatntnr czaste sytoaqa ulega poprawe ,ednakze oez
sxybkvs] sanaqt tego obszaru (w skan mtkray . proces ten w crntnaen bedze w datszyrn etapu ptzeotegar zoyt
womo . bez namacatnyen sdkoesdww oostaen znaczące] poprawy w wydatkooantu środkow pubhunych w lym
ooszarze

w zwtazku z powyzszym

| Wmosek

g1 1) Na mocy art 51 Kondtytuon ma w tryb-e tnterana an @ ust 1 pkt 3 nt «„ an & ust 1 pkt 5 Ustawy dea
@ wrzeema o dostępne do tnłonnaeu ouonczneymz u ma ma « y z zma m 10) . wnuslmy o udz-etn-e
mhrmaqt puonczney w przedmlucłe . yakte taczne koszty pontoata Gmma tAdresatwrnooku - oez
nadzorowanyenJednostek Organaaqmynh]w zm r w zwtązku z karzystanternz uotug
tetekdntontkacylnyenv
w mme|szym pylamu wmoskcdawca ma na mysy . koszty en bk): . uzytkowanta smzbowych tatamnow
komorkowych wykorzystywanych do wykonywana zadan ouoncznyon
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Pcmnno, ze me wnteskutemyo tntonnaqę ometworzona w zakreste wymagayacym znacznycn nakladuw pracy
uzasadntamy nasze pytama stosowme oo tzmnrenra art 3 ust 1 pkt t Ustawy c duslęple do infomuqt
publraney - tym ze przeomtotowatnlormaqa craz ewentuatna późmejsza próba optymahzaql tego obszaru
wyoara ste szczegotme «sloma z punktu wtdzenta tnteresu scotecznego Nasze stancwtsk ' Konstrukh/wny
Nteaokot Peoatmke"w tet mrerze korewondute z ocena stanu taktycznego podnnszuną przez Medta VI e ,
nna l/www tvp tMn!35584545/504y5—1H55hunkuaxaasluzbvaalelefunaWIęaWatydztenawydMntlaahannaa
gronkrewrczwattz

Osnowa Pstyqt
Wnreskooawcaoozweta sobre zwroeo uwagę Decycentow ze |esl swtaoom tl zamteszczcny wyze] rnatenat
prasowy - test moze ekstremalny « dotyay na|wtększetw Krate Jeonosm Samorzaou Terytonatnegc
Jednakze - z uozretnycn oopowreczr , na zaoawane przez Wmoskodawcępylama w Iryhte Ustawy o ocstecte
do tntormaetr punttczrray w poprzeomcn latach , wyntka ze w mnrerszyen gmrnaon , meuune koszty sa
propolqonslme - rownrez bardzo wysokre

Frzewtdulemy opublikowame eiekww Akqt na naszym portalu wwwgmma ol

55) Wnostmy o zwrotne potwrerdzente otrzymsruemntetszegownresku t peryctt w trybte - odr-asnych przemsow
prawa - na aeres e-rnart tenszs-teryry@sarnorzao pl

57) Wnostmy o to aby odptwvtedz w przeorntocre powyzszycn pytan ztozonycn na mocy art 51 Konsmucyt RP
w zwtazku z art 241 KPA. zostata udztelona , zwrotme na adres eamatl taneze›taryty@ssmorzao ot - stosowme
do art ta ww ustawy
55) Wnrosek zostet sygnowany bezptecznym, kwatttikowanym podpisem etektmmcznym - stesownte oo
wywanych Ustawy z dnia 5 września 2015 r o ostugecn zaufanta oraz toentynkaqietekttomczney
(Dz u 20161579 oma zme na 297

Wmoskeoawca
Osoba Prawna
SzutcaEfekt sp z o. o
Prezes zarzeou Mam szutc
ut Pottgonowa 1

04-051 warszawa
nr KRS ououuseAsa
Kanta bkmdowy 222 ocena ptn
wwwgmma pl wwwsamorzao ct

Dodatkowe rniorrnacte
Stosowne do an 4 ust 2 pkt 1 Ustawy o cetyqacn (Dz u 2014 „95 z dma 2014.09 ust - osobą
reprezenlwąca Podmtot wnoszący petyqę , yest Prezes Zarządu Adam Szulc
Stosuwmedo art 4 usl 2 pkt 5 ww Ustawy , petyqa mntetszazostata ztozona za pomocą środków
komunikaqt etektronrczne, , a wskazanym zwrotnym adresem poczty etektromczne; yest tansze
taryty@samorzao ct
Adresatem Petycn , |esl Organ wawmony w knmparyql jednoznaczna roentynkewstny za pomocą
uzyskanego : atutetyntt tntormaqr Pttbhczne] Urzeou , aoreau e>maH '

Komentarzoc Wnrosku
Pomtmo. tz w rzeczonym wmosku pcwottnerny stę na art 241 Ustawy z oma 14 czerwca 1980 r Kadeks
postepowanraaomtnrstracytnegctoz u 2015 za t , z «ma 2016 m mt , w naszym rnmemamu , me oznacza to
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ze Urzad powmren rozpatrywacnrrrlelsze wnloskl w xryble KPA
w upmll vttnroskpdawcy Urzad powtnten w zaleznosct od dokonana, lrlterpretaql trascl prsma , placednwać
nasze wntuskt - w tryote Ustawy o petyqactr tDz u 2ol4l195 z dnlamu na not tuo odpowledrllc Ustawy o
dostepre do lnlclmaql uubllczne] (wynlka lo zazwyczat z rego lreścl | powotanycn podslaw prawnych)
Zatem awg Wnroskodawcy ntmelszy wntosek muze pyc leoyme takultatywnra rozpatrywany , taka
cplymallzacytny w zwrazku z art 241 KPA

w naszyctr wnlaskach/pelyqacn czesto powolulemy sra na wzwankowany art 24l KPA , scrtroal
"Pmedmlutemwnrosku moga być w szczegolnosct sprawy ulepszerna argamzactl wzmocnrama
praworządnuser usprawrllerlta pracy l zapopleganla naduzyclom ochrony wtaanoscr lepszego zaspokaranra
pnirzeb ludnnścl , w sensre mozllwoscl emama procedury sanacyrner
Kazdy Podrrnot maracy stycznosc : Urzędem - ma prawo l ooowrazek , usprawnracstmktury admwltstraql
samorzadowel
Zatem pomrmo lenny zewnętrzną - uecyaanct moga/powtnnt dokonac wtasne, lmemrelaql , zgodnle z
blzmlelllem ad 222 KFA

Nazwa Wntoskodawca, rest dta upmszczenla stosowna laka synomm nazwy ”Podmlot Wnoszacy Pelyqe” - w
rozumrenru art 4 ust 4 Ustawy o uefyqach (Dz U zum tlss : dma zw 09 ust

Pozwalamy soore rownraz przypomnlec. ze lpso ture art 2 ust z Ustawy o dostepra do lrrtormaql pubtttzrlel'
t tod osoby wykonulace, prawo do lulormaql puolrczner nle wotno zadac wykazanra lnteresu prawnego lub
taktycznego

Wntpskodawca - pro lorrrra podplsat - nlnratszy wnrosak , bezplecznym kwallllkowanyrn podplsem
etektrannznym (w zataczenlu stosowne pttk › cnoc według aktualnego orzecznrctwa prak podpisu
etektronuznego nle puwnduye aazprzedrnrotorwoscr wntosku, stosownte do orzeczenla Naczelnego Sądu
Admtrllstracytnegu wWarszawa | OSK 1277/05 Podkreslamyrednpczesnre rz pmedmmmwy wnlnsek
tlaktntemy yako próbę usprawnlenraolgamzaql dzlałanta Jednostek Mmtmslraql Publlczne] , w celu lepszego
zaspokayanra potrzeb ludnoscl Do wnrosku dotaczpno pttk podplsarly bezpleczuym kwalwkowanyrn podprsem
etektronlcznym zawlera on taka sama trase jak ta ktora znajome sle w mrllelszet wradomoszr szmall
Warynkaqa podprsu l ndczylarllepliku wymaga posladama oprogramowanra które bez pnnuszellla oplat
mozna uzyskać na stronaetr www pndmtolów › zgodnle z ustawa swradczaayan ustugrDemkacytne

setem naszyctr wrnoskow test , sensu largo ' usprawnlenle naprawa , na mrare lstnteracycn moztrwos
tunkqonowanla slmkturMmmtslrquPubllczrlel , glownie w Gmlnach/Mtas'ach, gdzla tak wynrka z naszyctt
wntoskow - stan laklyavly wymaga wszczeela procedur sanacylnyctr

w Jeunuslkach Planu Admrnlstraqr Rządowa , stan taktyczny test o wrela lepszy

Zwracamy uwagę. ze Ustawodawca do tego stopnra stara stę , wueayć spektrum mozltwosu powwnywarlta
aan lwyłmm roznyctr opql rynkowych oraz przactwazratackempql w Admrnlstraqr Publltznet , ze nakazat w 55
ust 2 pkt 2 zatacznlka nr l da Rozporzadzsnta Prezesa Rady Mlmstrpw z ona 15 stycznlazotl r w sprawla
lnstrukql kancelarylną t ›(Dz U : time 2u stycznta zntl rt , arcnrwlzowanre ro'wnlaz wszystkrctr
nlezamowlonych alert a co doptero peryqt twnloskow cplymallzacyylych Cieszy nas tan takt nlarnlarnla
przyczynl się z pewnos'ela do wlększet rozwagr w wydatkowanlu śmnków publrrznyctr
Duza llosc powotywanycn przeplsow prawaw pnedmtotowym wrltasku wraza ale z tym ze chcemy unlkrlac
wytaślllanla lntancrr | podstaw prawnych w rozmowach telatonlcznyclr . ao rzadko. ale rednak clągle ma
mletspe w przypadku met-cznych JST
Jezell JST ma zgada się z powolanymr przeptsaml prawa proslmy aby zastosowano podstawy prawne
akceptowane przez JST
Dobra Petenta llawnuść zycla putrlnznego tasl naszym nadrzędnymcelem dlatego staramy sre rownlez
upowszectrnlaczaptsy Ustawowa dolycząneWnloskowanla kwestle te Ustawodawca podkreslltr uragulwatw
an ss Konstyluql RP kazdy ma prawo skladac petyqe. wnroskr l skarpr w rntarasra publlcznym. wtasnym tuo

lnnat osoby za te] zgoda do organowwładzy puollczner oraz do mgal'llzaql | rnstytuctt spoteaznyen w zwtazku z
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wykonywanym przez rue zadamarrrr zlemnymr z zakresu admlmsnaql pubhczne] " oraz w arr 54 ns! 1

~ . Konstyluqr RF "Kazaamu zapewma srę worndsc wyrazama sworcn puglądóworaz pozyskrwamar
mzpuwszechmamamlolmacp "

Pamlęlajmy rr'zwrrrez „ przaprsacrr zawanycrr ›mer aha w arr 225 KPA ”@ | leI ma mcze być narazony na
raxrkarmk uszuerbek mb zarzun z pawpdu zruzenra skargr mb wmusku arpd z powodu dostarczanamalenalu
dc pubhkaql c znamionach skargr run wrrrpsku |eze|| dzralar w gramcach prawem dozwulonycrr 52 organy
panscwwa organy ›sdnostek samorzadu (erytouamegc | mna organy samorządowe erat organy organusqr
smacznych są abcwrazarrs orzecmdzrarac hamowamu krytym r rrmym azraarrrom ogramczmącym prawo dn
skraaama skarg rwmoskow lub dostarczania mcorrrraqr . do pucukaqr › o znamrdrracrr skargl mp wmusku *-

Exspemr NIK piszą "mew-ewka liczba składanychwmaskcw@ udzrenerrremccrrrraqrpuplrczrre,„1rczpa skarg
złamanych dp WSĄ rak rówmez Ilczba pozwów zmcnycn du sądów rejunuwycn s'wradrzyc moze c braku
zarmeresomma w egzekwwamupowszechnego prawa dp rnrpnnaqr publiczne) z drugre. s1rdrry„ reahzaqę
tego prawa ulmdnląą podmme zobmmązane do pełnej przerrzysnpscr swqego dzrarama pdprzaz
meudosnepmame wymagane] mlormaql pubhcznel" [Proroka pokummmy dcsceprry w srcc. Inlemel
Laurmeosrzmc] Mamy rradzreye zmiemć powyzszą ucenę być muze nasz wnlasek cmr: w nrawrerkrm

sropmu , przyczyni sre dp zwrekszerrra rychwskażmków
uczywrscre , wszełkle gwar-mame pcsrępcwama , agrcszcrra przez Jednuslkę Admrrrrarraqr Fubhczne] -
będące nasrepsrwerrr rrrrrreyszegp wmnsku , narezy pnepmwadzlć zgodme z rygerysiymnyml zasadamr
wydarkpwarrra srcdkdw publlcznych , z uwzględmemem smsuwama zasad uacrwe, konkurenqr puelrzyslosm |

Imnsparenmoscl - zerem w pelm rege ams
pdndwrrre sygnarrzuyemy ze do wnlasku dd+ączcrrc phk ppdprsany bezprcczrrym kwaunkdwanym pwprsem
erekrrpruczrryrr.Welyflkaqa podplsu r ddczyrarrre phkuwymaga posradarrra cpmgrarrrdwama które bez
poncszema opłaL rrrdzrra uzyskac na strunachwww podmrdrcw rzgodme z ustawą świadczących usmgr
certyfrkacyrrre

- Fang « rdrr-r 124 KB)
urmwrenre udzrererrra rnvcrrrraqr publlcznerŻGH-HJSJG decx (25 KB)
FarLŻ : ›rrmr ma Byle)
Imqalywa , rawnasc , «ransparemnasc , wszyscymamy obvwwązek zmlemaćGmmy rra Lepsze

r docx xades 412 KB)
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~ |mqarywa , ]awneSC , Aranaoamnrnosc - wszyscy mamy obomązek zrmerrrac' Gmmy rra Lepsze docx
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