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Temat:

zalqczniki:

Kierownik lednostki Samorzqdu Terytorialne8o (dalej IST) ' w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorzqdzie
gminnym (D2.U.2018.994 t.l. z dnia 2018.05.24)

oraz w zatqczonym pliku sygnowanym bezpiecznym
podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5
wrze6nia 2016 r. o usiugach zaufania oraz;dentyfikacji elektronicznej (D2.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) oraz
przepis6w art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (D2.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - Data dostar.zenia - z8odna z
dyspozycjq art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U.2018.1025 t.j. z dnia 2018.05.29)
Dane wnioskodawcy/wsp6lwnioskodawcy znajdujq siQ poniiej

Preambula Wnioskul
Jak wynika z uprzednio przeprowadzanych przez nas akcjiwnioskowania oraz z analizy

budiet6w Gmin/Miast redukaia koslt6w zwiqzanych z korzystaniem z uslug telekomunikacyjnych - przebiega w gminach - bardzo wolno.

Tymczasem - dla por6wnania - w przypadku os6b fizycznych i Firm - ponoszone rzeczone koszty - zmniejszyly siq w
ostatnich 10 latach bardzo znacznie - czestokroi kilkukrotnie np. z 1500 pln na 200 pln.
Oczywilcie wnioskodawca jest Swiadomy, ie nie mo2na miarodajnie - por6wnywa6 ad hoc - optymalizacjQ koszt6w
ponoszonych przez Osoby Fizyczne czy firmy do dokonanej redukcji koszt6w ponos2onych przez lnstytucje
Publiczne.
Jednakie warto zrealizowaa rekonesans - w tym obszarze i dokonaa stosownej analizy - wykazujqc troske o
wydatkowanie 6rodk6w publicznych pochodzqcych z pieniqdzy Podatnik6w.
Media donoszq o sytuacjach typu vide httpi//www.tvp.info/35584545/5Gtvs-zl-rachunku-?a-sluzbow!-lelefoi!-

tvle-w-tvdzien wvdzwonila-hanna-qronkiewiclwaltz
Powyisze informacje utwierdzalq nas w tym, ie sanacja i optymalizacja pieniQdzy podatnik6w w tym obszarze
wydaje siQ niezbqdna.
Zdaniem Wnioskodawcy:
Dzieki dzialaniom sfer Rzqdowych (w skali makro) w ostatnim azasie sytuacja ulega poprawie, jednakie bez
szybkiej sanacjitego obszaru (wskalimikro) - proaesten w cminach bqdzie wdalszym ciqgu przebiegalzbyt
wolno - bez namacalnych sukces6w w postacii znaczqcej poprawy w wydatkowaniu 6rodk6w publicznych w tym
obszarze.
W zwiqzku z powyiszym:

lWniosek:

t

81.1)Na mocy art. 61 Konstytucji RP, wtrybie interalia: art.6 ust.l pkt 3lit.
art.6 ust.l pkt 5 Ustawyz dnia 6
wrze(nia o dostepie do informacji publicznej (D2.U.2018.1330 t.j. z 2018.07.10) - wnosimy o udzielnie informacji
publicznej w przedmiocie jakie lqczne koszty poniosia Gmina (Adresat Wniosku - bez nadzorowanVGh Jednostek
Organiza.yjnyah) w 2018 r. w zwiazku , korzystaniem z ustug telekomunikacyjnyah?

W niniejszym pytaniu wnioskodawca ma na my(li - koszty en bloc - u2ytkowania sluibowych telefondw
kom6rkowych wykorzystywanych do wykonywania zadai publicznych.
51.2) Dodatkowo, w kontekicie pytania z 91.1 - w trybie wyzej powolanych przepis6w - wnosimy o :
- wyszczeg6lnienie nazw operator6w zjakimi lJrzEd ma sygnowane umowy

- iloici sygnowanych um6w
- czas wygagniecia umowy

z danym

operatorem

Fakultatywnie idla ulatwienia Urzqd mo2e odpowiedziea na wszystkie pytania zawarte w niniejszym wniosku - en
bloc - za pomoca zalaczonego - poniiej przez wnioskodawcq pliku pro8ramu Word.
w rzeczonym pliku wnioskodawca dla wiekszej przejrzystosci umiesciljedynie pytania oraz tabele zawierajqce
kolumny i rekordy zwiqzane z zadawanymi pytaniami ulatwialqc w ten spos6b udzielenie informacji publicznej w
prredmiocie wy/ei sygnali/owanych zaBadnien.
wzmiankowanq tabelq dotyczqcq powyiszych zagadniei - oznaczono - jako SEKCJA nr 1
BQdziemy wdziqczni za odpowiedi w tej wlaSnie formie ulatwi nam to publikacjq wynik6w na naszym portalu
wwv/-gmina-ol oraz ewentualne wszczynanie procedur sanacyjnych,
52 Wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie wyszczeg6lnienia posiadanych - na stanie
ewidencyjnym przez urzqd telefon6w kom6rkowych:
- nazwy producenta
- czasu

uiytkowania

Jeieli odpowiadajEc na pytanie z 51.3 - kierownik lednostkilST uzna, ie udzielenie odpowiedzi wymaga w tym
przypadku przygotowania informacji w duiej mierze przetworzonej - Wnioskodawca zadowoli sie odpowiedzia w
tormie wyciqgu lub kopiiz odnosnej ewidencii ksiQgowej Urzedu.
Nadmieniamy, ii pytania z 5 2 wydaia sie szczeg6lnie istotne z punktu widzenia interesu publicznego pro publico

bono-nawiezujqcdoart.3ust.lpkt.llJstawyzdnia6wrzesniaodostepiedointormacjipublicznej
(D2.U.2018.1330 t.j. z 2018.07.10) - gdyi ten obszar wydatkowania pieniedzy podatnik6w - wydaje sie 0ak wynika z
uprzednio uzyskanych przez nas odpowiedzi)- szczeg6lnie wymagaa wdroienia procedur optymalizacjifinansowej tak aby w interesie publicznym wykorzystaa duiq konkurencjq panujacq wsr6d operatordw telefonii kom6rkowej.

Przedmiotowy obszarwydaje sie r6wniei szazeg6lnie istotny z punktu widzenia spraw bezpieczeistwa i
wspierania producent6w nie stanowiqcvch zagroienia dla bezpieczeistwa - media i struktury rzqdowe wielu
Pafstw w ostatnim czasie szeroko informuja o tej problematyce ad exemplum:

htbs://www,Wp.info/41281357/oompeGo{hinskiei-teahnologii-iei-instalowanie-niesie-rvzvko
USA !!!!
http://www.tokfm.ollTokfmD.103086,24789615donald-trump-udeaza-w-huawei-prezvdent-usa-podpisalsoecialne. html
htb6://wwvr.tvp.info/40814793/chinskie-technolopie-bud.a-obawy-na-swierie
W naszym Kraiu - problem ten r6wniei zostaljui zauwaiony:
httls://forsal-pl/arwkulv/1391986,huawei-zad-odlozv-chinakie-telefonv-abw-wvdala-resonom-soeaialne:elecen

ia,

ht]n

I

- dla ulatwienia - je<li urzqd nie prowadzi stosownych ewidencji - w zalEczniku w Sekcji ll znajduje sie odnoSna

tabelka.
53) W trybie wy2ej wymienionych przepis6w - wnosimy o kwantyfikacje wysokoSci odno<nych
ulatwienia 2alEczamy tabelq - gdzie w sekcji lll - znajdujE siq odnoine rubryki do wypelnienia.

abonament6w dla

54) W trybie wzmiankowanych przepis6w w celu analizy odpowiedzi w kontek6cie dyspozycji S20 Rozpor2qdzenia
Rady Ministr6w z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram lnteroperacyjnosci, minimalnych wymaga6 dla

rejestr6w publicznych iwymiany informacjiw postacielektronicznej oraz minimalnych wymagai dla system6w
teleinformatycznych(D2.U.2017.2247t.i.12017.12.05) - wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie czy Gmina korzyta z bezprzewodowego dostepu do sieci lnternet ? iesli rzeczona odpowiedi jest twierdzqca
wnosimy o udzielenie informacji publicznej o rodzaju przedmiotowego dostepu: LTE/RADIOWY/SATEL|TARNY
Dla ulatwienia w zalqczniku - znajduje siq odno(na tabela ,

z

oznaczonE sekcjE tV.

55) W kontekicie dyspozycjl 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 Urzqdnik6w w sytuacjiwymagajEcej zar2ad2ania kryzysowego posiada gmina - na dziefi zloienia
przedmiotowego wniosku?
Dla ulatwienia w zalqczniku - znajduje siq odno6na

tabela

z 02naczonq sekcjq V

ll - Petycja Odrebna procedowana w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U-2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - dla
ulatwienia i zmniejszenia biurokracji dolqczamy jE do niniejszego wniosku. Nie jest to lqczenie tryb6w - zatem
prosimy kwalifikowaa niniejsze pisma jako dwa <rodki prawne - wniosek oznaczonq - I i odrqbnq petycje oznaczonq
ll - vide - J. Borkowski (w:) B. Adamiak,l. Eorkowski, Kodeks postepowania..., s.668; por. takie art. 12 ust. 1
komentowanej ustawy - dostQpne w sieci lnternet.
Dla odseparowania od wniosku petycjodawca - postulaty zwiEzane z petycjq, numeruje nowymi oznaczeniami 51P,
52P, etc
Preambula petycjil
W kontek<cie alarmujqcych informacji dotyczqcych koszt6w ponoszonych przez lJrzedy w tym obszarze - w
niekt6rych gminach: lMaterial dziennikarski pt. "50 tys. zt rachunku za sluibowy telefon. Tyle w tydziei wydzwonila
Hanna Gronkiewic2 Waltz" vide - htto://www.tvo.info/35584545/5Gws-zl-rachunku-ra-slu?bowv-telefon-tv e wtvdzien wvdzwonila-hanna-sronkiewiczwaltz

t.j. z dnia 2018.05.10) - o zebranie ofert rynkowych
ponoszonych
w tym obszarze oraz dokonanie analizy wydatk6w
w przedmiotowym obszarze;
oraz powiadomienie wnioskodawcy - czy z wykonanej wyiej wzmiankowanej analizy wynika, ie zasadnym bQdzie ,
w ciqgu najbli2szego roku aneksowanie um6w lub ogloszenie postepowah optymalizacyjnych w tym obszarze.
OczywiScie ABY NASZA PETYOA NtE BYIA W zADNYM RAZTE IACZONA Z P6ZNtEJSzyM trybem zam6wienia nie
musimy dodawa6, ie mamy nadzieje, ii postqpowanie bQdzie prowadzone z uwzglednieniem zasad uczciwej
konkurencji - i o wyborze oferenta bQde deaydowa6 jedynie ustalone przez decydent6w kryteria zwiezane inter
alia z bezpieczeistwem oraz cena.
51P) Wnosimy - w trybie Ustawy o petycjach (D2.U.2018.870

E2P)Aby zachowai pelnqjawnosa i transparentnosd dziataf - wnosimy o opublikowanie trea.i pety.ji na stronie
internetowej podmiotu rorpatrujaaego petycjQ lub urzedu go obslugujqcego (Adresata) - na podstawie art,8 ust.
l ww. Ustawy o petycjach - co jest jed noznaczne z wvraieniem rgody na publikacje wszystkich danych. Chcemy
dzialaa w pelnijawnie i transparentnie.

Optymalizacje i wdrorenie procedury sanacyjnej - Petycjodawca rozumie w tym przypadku - jako - ad exemplum zam6wienie ta6szych i lepszej jakoSci uslug, etc - w ramach procedowanego ewentualnego postqpowania o
wylonienie nowego dostawcy - zgodnie z 2asadami wydatkowania arodk6w publicznych.

Pozwalamy sobie powt6rzya, 2e w opinii Wnioskodawc6w,
Wydzialy/Referaty i Urzqdnicy (Stanowiska lednoosobowe) - posiadajqcy w zakresie swoich kompetencji sprawy
zwiazane sensu largo - z redukcjq wydatk6w publicznych powinny zgodnie z zasadami konkurencji - korzysta6
drastycznego spadku cen i poprawy jako<ci ustug - jaki dokonal sie w tym obszarze w ciqgu ostatnich lat.

z

Pomimo, 2e nie wnioskujemy o informacje przetworzonq w zakresie wyma8ajqcym znacznych naklad6w pracy,
uzasadnlamy nasze pytania stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostQpie do informacji publicznej
tym, ie przedmiotowa informacla oraz ewentualna p6iniejsza p16ba optymalizacjitego obszaru wydaje siq
szczeg6lnie istotna z punktu widzenia lnteresu Spolecznego. Nasze stanowisko i "Konstruktywny Niepok6j
Podatnika" w tej mierze koresponduje z ocenq stanu faktycznego podnoszonq przez Media i vide

-

glonkiewicaffallz
Osnowa Petyari:
Wnioskodawca pozwala sobie zwrdcia uwagq Decydent6w, ie jest Swiadom, ii zamieszczony wyiej material
prasowy - jest moie ekstremalny i dotyczy najwiqkszej w Kraju lednostki Samorzqdu Terytorialnego.
Jednakie - z udzielnych odpowiedzi - na zadawane przez WnioskodawcQ pytania w trybie Ustawy o dostepie do
informacji publicznej w poprzednich latach - wynika, 2e w mniejszych gminach rzeczone koszty sq proporcjonalnie 16wniei bardzo wysokie-

Przewidujemy opublikowanie efekt6w Akcji na naszym portaiu www.imina.ol

56) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku i petycji w trybie - odno6nych przepis6w
prawa na adres e mailtansre-tarvfo@samorzad.pl
57) Wnosimy o to, aby odpowiedi w przedmiocie powy2szych pytai zlo2onych na mocy art. 61 Konstytucji RP w
zwiEzkr z aft. 241 KPA, zostala udzielona zwrotnie na adres e-mail!!-!StCL?-O&@l!-E-a-fze.dnl - stosownie do art.
58) Wniosek zostat sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych
Ustawy 2 dnia 5 wrzelnia 2016 r. o uslugach zaufania oraz ide ntyfikacji e lektron iczn ej (D2.U.2016.1579 dnia

2016.09.29)

Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarzqdu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04 0Sl Warszawa
nr (RS: 0000059459
Kapital Zakladowy: 222.000,00 pln
www-gmina.Dl w1\rw.samorzad.Dl

Dodatkowe informacje:
Stosownie do art.4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (D2.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) osobE reprezentujEca
Podmiot wnoszqcy petycje - jest Prezes ZarzEdu Adam Szulc
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. lJstawy petycja niniejsza zostaia zlo2ona za pomocq Srodk6w komunikacji
elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: tansze-tarvfu@samorzad.pl
Adresatem Petycji jest Organ ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny za pomoca uzyskanego
Biuletynu lnformacji Publicznej Urzedu - adresu e-mail !

z

Komentarz do Wniosku:
Pomimo, i2 w rzeczonym wniosku powolujemy siq na art. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postqpowania administracyjnego (D2.U.2016.23 t.j. z dnia 2016.01.07) - w naszym mniemaniu'nie oznacza to, ie
L,rzad powinien rozpatrywai niniejsze wnioski w trybie KPA
W opinii Wnioskodawcy Urzqd powinien w zale:nosci od dokonanej interpretacji tre6ci pisma procedowaa nasze
wnioski w trybie Ustawy o petycjach (D2.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) lub odpowiednio Ustawy o dostepie do
informacji publicznej (wynika to zazwyczaj z je8o tre<ci i powolanych podstaw prawnych).
Zatem - wg. Wnioskodawcy niniejszy wniosek moie bydjedynie fakultatywnie rozpatrywany -jako optymalizacyjny
w zwiqzku z art. 241 KPAW naszych wnioskach/petycjach czqsto powolujemy sie na wzmiankowany art. 241 KPA ' scilicet: "Przedmiotem
wniosku mogq by6 w szc2eg6lno6ci sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworzqdnogci, usprawnienia pracy
i zapobiegania naduiyciom, ochrony wtasnoici, lepszeSo zaspokajania potrzeb ludno3ci." w sensie moiliwosci
otwarcia procedury sanacyjnej.
Kaidy Podmiot majEcy styczno66 z UrzQdem ma prawo iobowiqzek usprawnia6 struktury administracji
samorzEdowej.

Zatem pomimo formy zewnetrznej - Decydenci mogq/powinni dokonaa wlasnej interpretacji - zgodnie z brzmieniem

att.222 KPA.
Na2wa Wnioskodawca - jest dla uproszczenia stosowna jako synonim nazwy "Podmiot WnoszAcy Petycje" - w

rozumieniu art. 4 ust.4 Ustawy o petycjach (D2.U.2014.1195

z dnia 2014.09.05)

Pozwalamy sobie r6wnie2 przypomniea, ie ipso iure art. 2 ust. 2 Ustawy o dostqpie do informacji publicznej " (...)Od
osoby wykonujqcej prawo do informacji publicznej nie wolno iqdai wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Wnioskodawca - pro forma podpisal - niniejszy wniosek bezpiecznym kwalifikowanym podpisem
elektronic2nym (w zalqczeniu stosowne pliki) choa wedtug aktualnego orzecznictwa brak podpisu elektronicznego
nie powoduje bezprzedmiotowo6ciwniosku, stosownie do orzeczenia: Naczelnego Sqdu Administracyjneto w
Warszawie IOSK 1277/08. Pod kresla my jed nocze( n ie, ii pr2edmiotowy wniosek traktujemyjako p16bq
usprawnienia organizacji dzialania lednostek Administracji Publicznej - w celu lepszego zaspokajania potrzeb
ludno6ci. Do wniosku dolEczono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on
takq samq tre3a, jak ta kt6ra znajduje sie w niniejszej wiadomo(ci e-mail. Weryfikacja podpisu i odc2ytanie pliku
wymaga posiadania oproBramowania, kt6re bez ponoszenia oplat, moina uzyskaa na stronach WWW podmiot6w
zgodnie z ustawq, SwiadczEcych uslugi certyfikacyjne.
Celem naszych wniosk6wjest- sensu

largo usprawnienie, naprawa

- na miare istnlejEcych moiliwo<ci funkcjonowania struktur Administracji Publicznej gtownie w Gminach/Miastach - gdzie jak wynika z naszych

wniosk6w stan faktyczny wymaga wszczqcia procedur sanacyjnych.
W lednostkach Pionu Administracji RzEdowej - stan faktyczny jest o wiele lepszy.

Zwracamy uwage, 2e Ustawodawca do tego stopnia stara sie poszerzya spektrum m02liwoSci por6wnywania cen i
wyboru r62nych opcji rynkowych oraz przeciwdziala6 korupcji w Administracji Publicznej ,e nakazal w S6 ust. 2 pkt.
2 zalAcznika nr 1 do Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministr6w 2 dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, (...) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) - archiwizowanie, r6wniei wszystkich niezam6wionych ofert, a
co dopiero petycji i wniosk6w optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni siq z pewnoiciq do
wiqkszej rozwagi w wydatkowaniu arodk6w publicznych.
Duia iloSa powolywanych przepis6w prawa w przedmiotowym wniosku, wiEie siq z tym, ie chcemy uniknqa
wyja6niania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych - co rzadko, ale jednak, ciEgle ma miejsce w
przypadku nielicznych JST.
Je2eliJST nie zgada siQ z powolanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne akceptowane
przez JST.

Dobro Petenta ijawno<a iycia publicznego jest naszym nadrzQdnym celem, dlatego staramy siq rownie2
upowszechniai zapisy LJstawowe dotyc2qce Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkre6lil i uregulowal w art.
63 Konstytucji RPr "Kaidy ma prawo skladaa petycje, wnioski i skargiw interesie publicznym, wlasnym lub innej
osoby za jej zgodE do organ6w wladzy publicznej oraz do organizacji i instytucji spolecznych w zwiqzku z
wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymiz zakresu administracji publicznej." oraz w art. 54 ust. 1 Konstytucji
RP "Ka2demu zapewnia sie wolno<a wyrazania swoich poglqd6w oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.'
PamiQtajmy r6wniei o przepisach zawartych inter aliar w art. 225 KPA: "5 1. Nikt nie moie bya nahiony na
jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu zloienia skargi lub wniosku albo r powodu dostarczenia materialu do
publikacji o znamionach skargi lub wniosku, reieli dzialal w granicach prawem dozwolonych. 0 2. organy
paistwowe, organy jednostek samorzqdu terytorialnego i inne organy samorzqdowe oraz or8any organizacji
spolecznych sq obowiq2ane przeciwdzialaa hamowaniu krytyki i innym dzialaniom ograniczajEcym prawo do
skladania skarB iwniosk6w lub dostarczania informacji- do publikacji- o znamionach skargi lub wniosku."
Eksperci NIK piszq: "Niewielka liczba skladanych wniosk6w o udzielenie informacji publicznel, liczba skarg ztoionych
do WSA, jak r6wniei liczba pozw6w 2loionych do sqddw rejonowych, Swiadczy6 moie o braku zainteresowania w
egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji public2nej. Z drugiej strony, realizacjq tego prawa utrudniajq
podmioty zobowiqzane do pelnej przejrzystosci swojego dzialania, poprzez nieudostQpnianie wymatanej informacji
publicznej" IProtok6l pokontrolny dostepny w sieci lnternet: LBY 4101-09/2010]. Mamy nadzieje, zmienia powy2szE
ocenq, bya moie nasz wniosek choa w niewielkim stopniu - przyczyni siq do zwiQkszenia tych wskarnik6w.

Oczywiscie - wszelkie ewentualne postepowania - o8loszone przez Jednostkq Adminlstracji Publicznej - bedEce
nastepstwem niniejszego wniosku - nale2y przeprowadzia zgodnie z rygorystycznymi zasadamiwydatkowania
Srodk6w publicznych - z uwzglqdnieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzysto6ci itransparentno6ci

-

zatem w pelni lege artis.
Ponownie sygnalizujemy, 2e do wniosku dolqczono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem
elektroniaznym. Weryfikacja podpisu iodczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, kt6re bez ponoszenia
oplat, moina uzyskaa na stronach WWW podmiot6w - zgodnie z ustawE, (wiadczAcych uslugi certyfikacyine.
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