wydatkowania srodk6w publicznych - z uwzglydnieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji,
przejrzystosci i transparentnosci - zatem w pelni lege artis.
Ponownie sygnalizujemy, ze do wniosku dol'!czono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym
podpisem elektronicznym . Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania,
kt6re bez ponoszenia oplat, moma uzyskac na stronach WWW podmiot6w - zgodnie z ustaw,!,
swiadcz,!cych uslugi certyfikacyjne.
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· Celern
wnioskow
- sensu largo usprawnienie,
- na
istniejqcych mozliwosci 
funkcjonowania struktur Administracji Publicznej w GrninachIMiastach wynika z
naszych wnioskow - stan faktyczny wyrnaga wszczycia procedur sanacyjnych.
W Jednostkach

Administracji Rzqdowej - stan faktyczny

o wiele lepszy.

Zwracamy uwagy, ze Ustawodawca do tego stopnia stara
- poszerzyc
moz}iwosci
porownywania cen i wyboru roznych
rynkowych oraz przeciwdzialac korupcji w Administracji
Publicznej - ze
w §6 ust. 2 pkt. 2 zalqcznika nr 1 do Rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie
kancelaryjnej, ( ...) (Dz. U. z
20
1 r.)
archiwizowanie, ro\vniez
niezamowionych ofert, a co dopiero
i wnioskow
optyrnalizacyjnych.
nas ten fakt
przyczyni
z pewnosciq do wiykszej
w
wydatkowaniu srodkow publicznych.
Duza
powolywanych przepisow
w przedmiotowym wniosku, wiq:ze siy z tym, ze chcemy
.....s.""..t'"' wyjasniania intencji i podstaw prawnych w
- co
ale
ciqgle rna miejsce w przypadku nielicznych
1ezeli 1ST nie
siy z powolanymi
prawa, prosirny aby zastosowano podstawy pra\Vlle
akceptowane przez JST.
jest naszyrn nadrzydnym
stararny
rowniez
Dobro
i jawnosc
upowszechniac zapisy Ustawowe
Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca
uregulowal wart.
Konstytucji
"Kazdy rna
skladae
wnioski i
publicznym, wlasnyrn lub
osoby za jej
do organow wladzy publicznej oraz do organizacji i
instytucji spolecznych w
z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji
It oraz wart.
ust. I Konstytucj i
"Kazdernu zapewnia
wolnosc wyrazania
poglqdow oraz
"
Parniytajmy
0 przepisach zawartych
alia: wan. 225
"§ 1. Nikt nie mote bye
naratony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu zlozenia skargi lub wniosku albo z powodu
"'''''\0'",,, materialu do publikacji 0 znamionach
lub wniosku, jezeli dzialal w granicach
""F"ClI,"",,"'In dozwolonych. § 2. Organy panstwowe,
jednostek
i
organy
n"~'<>r!"'U1P oraz
organizacji spolecznych obowiqzane
krytyki i
innym dzialaniom ograniczajqcym prawo do skladania skarg i wnioskow lub dostarczania informacji - do
lub wniosku."
publikacji - 0 znamionach
Eksperci
piszq: "Niewielka liczba skladanych wnioskow 0 udzielenie informacji publicznej, liczba
do WSA,
rO\VllleZ
pozwow
do sqdow rejonowych,
moze 0
w egzekwowaniu powszechnego
do
publicznej. Z
strony,
tego prawa utrudniajq
zobowiqzane do pelnej
dzialania, ""/"""''7<>'7
nieudostypnianie wyrnaganej informacji publicznej" [Protokol pokontrolny dostypny w sieci Internet:
01-09/201
Marny
zrniemc
oceny, bye moze nasz
choe w niewielkim
stopniu przyczyni siy do zwiykszenia tych wskafnikow.
Postulujemy, ABY
PETYCJAlWniosek
BYLA W ZADNYM RAZIE L1\CZONA Z
POZNIEJSZYM jakimkolwiek trybem zamowienia nie musimy
ze mamy nadziejy, iz wszelkie
postypowania bydq prowadzone jedynie - z uwzglydnieniern
uczciwej konkurencji - i 0 wyborze
oferenta b~d~ decydowac jedynie ustalone przez decydentow kryteria zwi~zane inter alia z
parametrami ofen oraz cen~.
PetycjafWniosek - mog~ bye jedynie traktowane jako
- do zyskania percepcji u
wdrozenia post~powania sanacyjnego w obszarze, ktory zdaniem
Decydentow w
wnioskodawcy wymaga podj~cia dzialan optymalizacyjnych
zastosowania dyspozycji art. 241
KPA.
Oczywiscie - wszelkie ewentualne postypowania - ogloszone przez Jednostky Administracji Publicznej 
u"',."'.",""' nastypstwem niniejszego
- nalezy przeprowadzic
z rygorystycznymi zasadami
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Wnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarz'}du - Adam Szuic
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapital Zakladowy: 222.000,00 pIn
www.gmina.pl www.samorzad.pl
Komentarz do Wniosku:
Adresat jest jednoznacznie identyfikowany - na podstawie - unikalnego adresu e-mail opublikowanego w
Biuletynie Informacji Publicznej lednostki i przypisanego do odnosnego Organu.
Rzeczony adres e-mail -zgodniezdyspozycj.}art.1 i 8 ustawy 0 dostypie do informacji publicznej 
stanowi,}c informacjy pewn'} i potwierdzon,} - jednoznacznie oznacza adresata petycji/wniosku. (Oznaczenie
adresata petycji/wniosku)
Pomimo, iz w rzeczonym wniosku powolujemy siy na art. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
post~powaoia administracyjoego (Dz.U.2016.23 t.j. z doia 2016.01.07) - w oaszym mniemaniu - nie
oznacza to, ze Urz~d powioieo rozpatrywac oioiejsze woioski w trybie KPA
W opinii Wnioskodawcy UrZ'}d powinien w zalemosci od dokonanej interpretacji tresci pisma 
procedowae nasze wnioski - w trybie Ustawy 0 petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) lub
odpowiednio Ustawy 0 dostypie do informacji publicznej (wynika to zazwyczaj z jego tresci i powolanych
podstaw prawnych).
Zatem - wg. Wnioskodawcy niniejszy wniosek moze bye jedynie fakultatywnie rozpatrywany - jako
optymalizacyjny w zwi'}Zku z art. 241 KPA.
W naszych wnioskach/petycjach czysto powotujemy sie na wzmiankowany art. 241 KP A - scilicet:
"Przedmiotem wniosku mog'} bye w szczeg6lnosci sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia
praworz'}dnosci, usprawnienia pracy i zapobiegania naduzyciom, ochrony wlasnosci, lepszego zaspokajania
potrzeb ludnosci." - w sensie mozliwosci otwarcia procedury sanacyjnej.
Ka:zdy Podmiot maj'}cy stycznose z Urzydem - rna prawo i obowi'}Zek - usprawniae struktury administracji
samorz'}dowej.
Zatem pomimo formy zewnytrznej - Decydenci mogo/powinni dokonae wlasnej interpretacji - zgodnie z
brzmieniem art. 222 KP A.
Nazwa Wnioskodawca - jest dla uproszczenia stosownajako synonim nazwy "Podmiot Wnosz'}cy Petycjy"
- w rozumieniu art. 4 ust. 4 Ustawy 0 petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)
Pozwalamy sobie r6wniez przypomniee, ze ipso iure art. 2 ust. 2 Ustawy 0 dostypie do informacji
publicznej " ( ... ) Od osoby wykonuj'}cej prawo do informacji publicznej nie wolno 2:'}dac wykazania
interesu prawnego lub faktycznego.
Wnioskodawca - pro forma podpisal - niniejszy wniosek - bezpiecznym kwalifikowanym podpisem
elektronicznym (w zal,!czeniu stosowne pliki) - choc wedtug aktualnego orzecznictwa brak podpisu
elektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowosci wniosku, stosownie do orzeczenia: Naczelnego S,!du
Administracyjnego w Warszawie I OSK 1277/08. Podkreslamy jednoczesnie, iz przedmiotowy wniosek
traktujemy jako pr6by usprawnienia organizacji dzialania lednostek Administracji Publicznej - w celu
lepszego zaspokajania potrzeb ludnosci. Do wniosku dol'!czono plik podpisany bezpiecznym
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on tak,! sam,! tresc, jak ta kt6ra znajduje siy w
niniejszej wiadomosci e-mail. Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania
oprogramowania, kt6re bez ponoszenia oplat, moma uzyskae na stronach WWW podmiot6w - zgodnie z
ustaw,!, swiadcZ'}cych uslugi certyfikacyjne.
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§3) Czy wszystkie zakupywane srodki ochrony,
spelniaj~ odnosne normy?

0

ktorych mowa w wyzej wzmiankowanym §1

§4) Czy urz~d dba 0 komfort OsoblDzieci stosuj~cych zakrycia ust i nosa - poprzez dostarczanie
oprocz maseczek, rowniez przylbic charakteryzuj~cych si-r: komfortem noszenia, latw~ dezynfekcj~,
szersz~ ochron~, mozliwosci~ regulacji, mozliwosci~ wielokrotnego uiytku, etc
§5) W kontekScie wyzej powolanego pytania - je:ieli odbiorcami wzmiankowanych srodkow ochrony
rowniez nauczyciele w szkole nadzorowanej przez Gmin-r - czy Zamawiaj~cy (Gmina) stosuje
jakid inne dodatkowe kryteria doboru tego typu srodkow ochrony - tak aby zapobiegac
niepoz~danym skutkom permanentnego stosowania maseczek u odbiorcow szczegolnie wrazliwych ?
s~

§7) Aby zachowac peln~ jawnosc i transparentnosc naszych dzialan fakultatywnie wnosimy
publikacj-r naszego wniosku oraz odnosnej odpowiedzi udzielonej przez Gmin-r (Jednostk-r
Organizacyjn~ Gminy) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy lub w Oficjalnej Stronie
Internetowej Gminy.

0

Osnowa Wniosku:
Pomimo, ze nie wnioskujemy 0 infonnacjy przetworzon~ w zakresie wymagaj~cym znacznych naklad6w
pracy, uzasadniamy nasze pytania stosownie do brzmierua art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy 0 dost-rpie do
informacji publicznej - tym, ze przedmiotowa informacja oraz ewentualna pozniejsza proba
optymalizacji tego obszaru wydaje si-r szczegolnie istotna z punktu widzenia uzasadnionego Interesu
Spolecznego
To jak wa:z:ne jest stosowanie odpowiedruch zabezpieczaj~cych procedur, maseczek, przylbic, pojemnik6w,
atest6w, weryfikacji wynika choeby z licznych doruesieil medialnych, etc

Mamy nadziejy, ze Urzydy stosuj~c zasady uczciwej konkurencji oraz racjonalnego wydatkowania
srodkow publicznych - wdroz~ odpowiednie procedury - dzi-rki ktorym osi~gni-rte zostan~ kolejne
cele okrdlone w powolanych aktach prawnych.
Zdaniem wnioskodawc6w dbalose 0 oszczydne, racjonalne i najbardziej efektywne wydatowanie srodk6w
publicznych w oparciu 0 zasady uczciwej konkurencji - powinna bye nadrzydnym warunkiem sine qua
non ewentualnego wydatkowarua srodk6w publicznych.
Przykladem w analizowanym obszarze moze bye stosowarue najwyzszych nonn - w doborze srodk6w
dezynfekuj~cych -w. obecnym czasie, kiedy Urzydy rue musz~juz dzialac ad hoc - pod presj~ czasu.
W mniemaniu wnioskodawcy - podejmuj~c ewentualne procedury sanacyjne i optymalizacyjne w
gminach, do ktorych chocby w minimalnym stopniu ewentualnie przyczyni si-r niniejszy wniosek 
nalei)' pami-rtae, ze celem optymalizacji. ma bye efektywniejsze i racjonalniejsze wydatkowanie
srodkow publicznych powierzonych Gminom przez Podatnikow i budiet Panstwa oraz lepsze
zaspokajanie Zywotnych potrzeb mieszkancow Gminy w tym prawa do odpowiedniej jakosci,
atestowanych srodkow dezynfekuj~cych
§8) Wnosimy 0 zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wruosku w trybie §7 Rozporz~dzenia
Prezesa Rady Mirustr6w z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowarua i rozpatrywania s. i
wniosk6w. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) - na adres ~-mail: przylbice@samorzad.pl
§ 11) Wnosimy 0 to, aby odpowiedz w przedmiocie powyzszych petycji zlozonych na mocy art. 63
Konstytucji RP - w zwi¥ku z art. 241 KP A, zostala udzielona - zwrotnie na adres e-mail
przylbice@samorzad.pl
§ 12) Wniosek zostal sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do
wytycznych Ustawy z dnia 5 wrzesnia 2016 r. 0 uslugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
(Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)
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14) porzqdku publicznego i bezpieczenstwa obywateli ( ... )"
Bezsprzeczn'l podstaw'l naszego wniosku S'l r6wniez inne ustawowe przepisy koresponduj'lce z naszym
wnioskiem, inter alia zawarte w
Ustawie z dnia 2 marca 2020 r. 0 szczegolnych rozwi~zaniach zwi~zanych z zapobieganiem,
przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywolanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) oraz w odnosnym Rozporz~dzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 13 marca 2020 r. czy Rozporz~dzenia Rady Ministrow z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie
ustanowienia okreslonych ograniczen, nakazow i zakazow w zwi~zku z wyst~pieniem stanu epidemii
(Dz.U. 2020 poz. 1066), etc
Dotychczas - jak wynika z przeprowadzonego przez nas rekonesansu - mielismy wraZenie, ze niewiele
podejmuje siy staran sanacyjnych w tym zakresie w Gminach - ad exemplum: plyny dezynfekcyjne
stosowane w gminach - czysto posiadaj'ljedynie certyfikaty czasowe, etc
Pierwsze dzialania (marzeclkwiecien 2020 r) z koniecznosci prowadzone ad hoc - sil'l rzeczy byly
obarczone wieloma nieprawidlowosciami, etc
W urzydach szczebla administracji rZ'ldowej - sytuacja - w naszym mniemaniu - jest 0 wiele lepsza i ci'lgle
ulega dalszej optymalizacji.

Chc'lc r6wniez - pro publico bono - uczestniczye w procesie zwracania uwagi na rzeczon'l problematyky 
nawiazuj'lc do uprzednio dostarczanych do JST naszych wniosk6w r6wniez dot. innych obszar6w - oraz
koresponduj~c z art. 241 KPA - scilicet: " ... przedmiotem wniosku mog~ bye w szczegolnosci sprawy
dot. ( ...) zapobiegania naduZyciom ( ... ) lepszego zaspokajania potrzeb ludnosci,... " etc - wnosimy
jak poniZej:

Trese Wniosku
Na mocy art. 61 Konstytucji RP w zwi¥ku z art. 6 ust. 1 pkt. lit. c Ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0
dostypie do informacji publicznej (Dz.U.2015.2058 z dnia 2015.12.07) - wnosimy 0 udzielenie informacji
publicznej w przedmiocie okreslonym w ponizszych punktach.
Ponownie zaznaczmy, ze jesli Gmina nie jest w posiadaniu ponizej wnioskowanych informacji publicznych
- wnosimy 0 przekazanie naszego wniosku - ex officio do Jednostki Organizacyjnej - nadzorowanej przez
Gminy, kt6ra w zakresie powierzonychjej kompetencji i zadan - jest w posiadaniu wnioskowanych przez
nas informacji. Wzmiankowane przekazanie do Zakladku Komunalnego / Sp6lki Komunalnej /
Oczyszczalni Sciek6w lub innej jednostki organizacyjnej - moze nas1'lpie na podstawie art. 65 Ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postypowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695) - lub
innej podstawy - lege artis - zastosowanej przez Urzqd.
§1) Jak~ kwot~ w ci~gu ostatnich 6 miesi~cy wydatkowala gmina na zakup maseczek i
przylbic. Wnioskodawca rna na mysli w tym przypadku wszystkie - zakupione przez Urz~d srodki
ochrony,o ktorych mowa w §19 ust. 1 Rozpo~dzenia Rady Ministrow z dnia 19 czerwca 2020 r. w
sprawie ustanowienia okreslonych ograniczen, nakazow i zakazow w zwi~zku z wyst~pieniem stanu
epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1066)

§2) W trybie wyzej podanych podstaw prawnych wnosimy 0 udzielnie informacji publicznej kto jest
ostatecznym uZytkownikiem, rzeczonych zakupionych przez Urz~d srodkow ochrony, 0 ktorych
mowa w powyzszym §. Wnioskodawca rna na mysli w tym przypadku inter alia: Urz~dnikow,
Interesantow, Uczniow w szkolach (czasami szkoly realizuj~ tego typu zakupy samoistnie z
pomini~ciem Urzedu Gminy), Osoby odwiedzaj~ce jednostki kultury, Pensjonariusze gminnych
domow pomocy spolecznej, Innych odbiorcow - jakich? etc
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URZI\D GM!NY BRODY

18. 09. 2020

w~~n..............................~
•

Nr ................... ,.". p Zat. .

Gmina Brody
Od:

J. (!.. Cl~
~
.~
Inicjatywa - Zmieniajmy Gmil1yrl'iHE!'p'Sre ;...Dbajmy.o.zdrm1Je.miemanc' j
Jawnosc - Transparentnosc - Uczciwa konkurencja w Gminach D. ~ . '
<przylbice@samorzad.pl>
piqtek, 18 wrzesnia 2020 10:54
adresat.urzad@samorzad.pl
dwnik@nik.gov.pl
Oficjalny wniosek/petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w zwiqzku z art 241
KPA - Jawnosc i Transparentnosc w Gminach
Inicjatywa- dbajmy 0 Jawnosc i Transparentnosc w Gminach - Zmieniajmy
Gminy na Lepsze-zdrowie-p.docx; Zatqcznik bez tytutu 00186.htm;
Inicjatywa- dbajmy 0 Jawnosc i Transparentnosc w Gminach - Zmieniajmy Gminy na
Lepsze-zdrowie-p.docx.xades; Zatqcznik bez tytutu 00189.htm

I

WysJano:
Do:
OW:

Temat:
zat~czniki:

Kierownik lednostki Samorzlldu Terytorialnego (dalej 1ST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8
marca 1990 r. 0 samorZl:j.dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

Dane wnioskodawcy/petycjodawcy* znajdujll siy ponizej oraz - w za1llczonym pliku sygnowanym
kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do dyspozycji Ustawy 0 uslugach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162) oraz przepis6w art. 4 ust. 5 Ustawy 0 petycjach
(Oz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycj~ art. 61 pkt. 2 Ustawy
Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1145, 1495)
Niniejsze pismo - zawiera wniosek 0 udostypnienie infonnacji publicznej - SPorzlldzony w trybie - scilicet
- Ustawy z dnia 6 wrzeSnia 2001 r. 0 dostypie do infonnacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z
2020 r. poz. 695)
W razie w~tpliwosci co do trybu jaki nale.ty zastosowac do naszego pisma - wnosimy 0 bezwzgl~dne
zastosowanie dyspozycji art. 222 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post~powania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695)

Preamabula Petycji/Wniosku:
Zdaniem Wnioskodawcy Sfery Rz~dowe - w skali macro - coraz intensywniej efektywniej walcz~ z
epidemi~ SARS-CoV-2, zwanej w dalszej cz~sci wnioskuJpetycji - "COVID-19"
Natomiast w 1ednostkach Samorzlldu Terytorialnego - jak wynika z uzyskiwanych odpowiedzi - wida6
czasem nieracjonalne zachowania.
W ostatnim czasie zadawalismy gminom w Kraju pytania w trybie Ustawy' 0 dostypie do infonnacji
publicznej, czy kupowane za pub1iczne pienilldze plyny do dezynfekcji posiadajll odpowiednie certyfikaty.
Co niepokoj~ce - okazalo si~, ie cz~sc Jednostek Samorz'ldu Terytorialnego - dokonala zakupu
rzecznych plynow bez odpowiednich weryfIkacji norm dotycz~cych dzialania wirusobojczego
chemicznych srodkow dezynfekcyjnych i antyseptycznych, certyfikatow, wydluionych pozwolen, etc

Tymczasem powr6t Uczni6w do Szk61- powinien w naszym rnniemaniu - tym bardziej wyczuli6
Decydent6w - na stosowanie wszelkich rozwil:j.Zan lege artis w tym zakresie.
ponadto:
art. 7 ust. 1 pkt. 5, etc Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorZl:j.dzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. Oz. U. z
2020 r. poz. 713) - scilicet: "(...) Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspolnoty nale.ty do zadan
wlasnych gminy. W szczegolnosci zadania wlasne obejmuj~ sprawy:
5) ochrony zdrowia (...)
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