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Temat:

Kierownik Jednostki Samorz4du Terytorialnego (dalei JST)
marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (tj.D;.U. z;022;.

- w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia g
poz.559.583)

Dane Podmiotu wnosz4cego petycjg znajduj4 siE poni2ej oraz w zal4czonym pliku sygnowanym
kwalifikowanym podpisem elektroniczrlm - stosownielo dyspozycji Usiawl z dnia 5 wrzeSnia 2016 r. ouslugach zaufania oraz identyfikacj i elektronicznej (tj. Dz. U . . ZOIS ,. pir.ieZ.l590) oraz przepis6w art.4 ust. 5 Ustaury o petycjach ( tj. Dz.U. 201S poz. tititi
Data.dostarczenia zgodna z dysporycjq ,it. Ot pt r. Z Ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r.poz,1740'1

lj,'-Y::l yl,::*rPetycji* - jest Organ ujawniony w komparycji -iednoznacznie identyfikowatny za

f:i:."-i,:,1:I,"0**.e-mail pod_kloDm odebrano niniejszl uniosek per)cjs. Rzeczonl adres e-mait
uz) skano,/ BrulerJ nu Inlormacji publicTnej Urzgdu.

W razie w4tpliwosci co do trybu jaki nalezy.zastosowai do naszego pisma _ wnosimy o b ezwzglgdne
zastosowanie dyspozycjl aft.222 tJstary z dnia l4 czerwca I960 r. i{odeks postgpowania
administracyjnego (tj . Dz.U.22021 r. poz.735 ,2052)

Preambula Wnioskr/Petycji* :

!^Y:-1"^:ftltty*:ci energetycznej r t1.Dz.u.z202t r. poz.468), naklada na Decydent6w z JednostekJcKlora AornrnrsrracJr publrcznej - permanentne wdra,,anie irodr'6w popraw) efektywnosci energer)cznej..

;,::ll::i Ti_"_:.]j: y:l:w)..prec) zuje karatog obrisaroryjnlch rakict ariurun.'in,". utiu, realizacja-i 
'

::lT,:"^Yi:Ir l]1.1,ru,zrEcia 
sluz4cego poprawie etelryunoSci energerycznej. nabScie u.rqdzenia.

rr5rara(Jr ruo poJarzou. charak ler) zuJ 4cych sie nisLim 7u,,)ciem enerHii. erc

Tymczasem kiedy pytalismy dwa lata temu Dyrektor6w szk6l na terenie kraju - miejscowo wla(ciwych dladanej gminy - o to jaki wdro2yli Srodek poprawy efekt) wnosci elergerycznej w ostatnich latach i gdzie
zgodnie.z art. 6 ust. 3 tejze ustawy - na swojej.stronie intemetowej _byrektd. informuje o,,stosowinych
srodkach poprau y efektywnoSci energerl cznij..
Cros odpowiedzi brzmialo -'nie srosoual. niipublikoual, etc...-. _ scii

Dlatego bior4c pod uwagQ powLszq otuz nzasadniony spolecznie - interes pro publico bono, .w.nosimy:

Osnowa Wniosku:

ll]-)".:::l_Tlu] [ii..r4,9li^ru. *.1vbie art.6 usr. I pkr. I rir c oraz arr.6 ust. r pkt.2lit. c usrawy z

::'l:-."-.-111:.1,1 " 
o"rtqpre.do infbmacj i publicznej ( tj. Dz. U. 2022 poz.902) gdzie Cmina opubtikowatalnrormacJf o stosowanych Srodkach poprawy efekt].trynosci energetycznej _ zgodnie z obowiqzkiem

okreslonvm w art.6 ust.3 Ustawv z dnla 15 L:wiet;ia 20tl 
", 

o 
"if"itfr"n"os"i "n"rgetycznei it,i. Dz. U.z2l2l r'1 ?



$1.2)Namocyart.6l Konst)'tucji RP, w 1rybie art. 6 ust. I pkt. l lit c oraznx 6 ust' I pkt 2lit custawvz

inia'6 wrze6n'ia o dostgpie do iniormacji publicznej ( tj. Dz. U. 2022 poz. 902) wnosimy o udzielenie

informacji publicznejw przedmiocie dol4czenia do udzielonej odpowiedzi odnosnych skan6w

irridlowych dokument6w t<siggowych (faktur VAT) za ostatni okres rozliczeniorrT - z kt6rych

wynikad b9d4 koszty jakie poniosla Gmina w zakresie zakupu i dystrybucji energii elektrycznej'

S 1.3) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art.6 ust. 1pkt2lit dipkt 3 wzmiankowanej Ustawy o

dostipie do informacji putticznel 1tj. oz. u. 2022 poz. 902) wnosimy o podanie danych kontaktowych

Urzitlnika (Wyrlziaiu lub Sprllki Komunalnei), kt6ry w zakresie powierzonych mu zadari i

l"ykoryrnuoy"i ko-petencji nadzoruje sprawy zwi4zane coroczn4 popraw4 efekt]"wno6ci

"n""g"iy"rr"j 
- ."rro lu"go - scilicet: (Imig i nazwisko, adres do korespondencji e-mail' tel' i

stanowisko sluibowe Urzednika)

g 1.4) Na mocy wzmiankowanych powy2ej plzepis6w' afi 61 Konst)'tucji.RP, w trybie art 6 ust l pkt 2 lit'

;ifipkt.3 wzmiarJ<owanej Ustiwy o dostQpie do informacji publicznej (tj' Dz U 2022 poz' 902)

wnosimy o udzielenie informacji publicznej - kto jest wlascici€lem instalacji gazowej wlaSciwei

miejscowo dla terenu gminy? (w tym przypadku wnioskodawca ma na mySli nazwe odnosnego

Podmiotu/Iirmy/etc)

Rzeczone pytanie wnioskodawca uznaje za niezwykle wazkie, w kontek{cie obecnej sytuacji

spoleczno gospodarczej.
laaniem frniostodawcy - wla3cicielem wzmiankowanej wy2ej instalacji powinien byd bezwzglQdnie

podmiot realizuj{cy zadania publiczne, dzialajqcy zgodnie z paistwow4 strategiq bezpieczeistwa

inergetycznego - najlepiej - Podmiot z udzialem wlaSnosci skarbu paristwa' etc

.lat< iaitra j"it to tematyka wynika chociazby z ostatnich problemdw w Gminie Ustka' Mrozy czy

Cegl6w - gdzie empiria pokazala jak istotne i brzemienne w skutkach s4 odnosn€ decyzje i
zagadnienia z punktu widzenia uzasadnionego interesu pro publico bono'

Q 1 .5) Na mocy wzmiankowanych powy2ej przepis6u'. art. 6l Konstfucj i RP, w trybie art 6 ust l pkt 2 lit'
c wzmiankowanej Ustawy o dostqpie do informacji publicznej (ri DzU 2022 poz' 902) wnosimy o

udzielenie informicji publicznej - czy Gmina korzystala./a z modelu Cnupy Zakupowej w ramach

dokony*anych zakup6w energii elektrycznej?

Petycja odrgbna:

g2) Na mocy art. 63 Konstttucji RP w zwi4zku z art 2 pkt l, 2 i 3 Ustawy z dnia 1 1 lipca 2014 r' o

ieiyc.;actr 1 i.j. Oz.U. 2018 poz. 870) w zwi4zk! zafi.24l Kodeksu postqpowania administracyjnego (tj Dz'

U. zi12l t. pot.735, 2052) . wnosimy petycjQ do Kierownika JST o to aby jednym ze Srodk6w poprawy

efektywnoSci energetycznej wdro2onym przez Gminq w 2022 r. byla optymalizacja wydatk6w zwiqzanych

kosaami zakupu eneigii eiektrycznej oraz ewentualna sanacja stanu faktycznego i dlugofalowe planowanie

zwi4zane z zagadtlerriami poruszanymi przez wnioskodawcg w | 1.4 niniejszego wniosku'

Zdaniem u,nosz4cego - niniejsze pismo nalezy go procedowa6 dwutorowo w trybie ustawy o petycjach i

ustawy o dostgpie do inf. publicznej - dla zmniejszenia marnotrawstwa papieru i plocedur biurokratycznych

wniosek ipetycjf przesylamy en-bloc - wjednym piSmie.

Nie jest to lqczenie tryb6w - zatem prosimy kwalifikowa6 niniejsze pismajako dwa Srodki prawne -

rmiosek i orlrqbn4 petycjQ - vide - J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postgpowania' ,

s. 668; por. takze art. 12 ust. I komentowanej ustawy - dostEpne w sieci Intemet.
w razie w4tpliwosci co do trybujaki nalezy zastosowai do naszego pisma - wnosimy o bezwzglgdne

zastosowanie dyspozycji art. 222 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r' Kodeks postqpowania

administacyjnego ( t j. Dz. U. z 2020 r. poL.256,695)



Korespondujqc z bzmieniem art. 3 ust. 1 pkt. I Ustaw) o dostgpie do informacji publicznej ( tj. Dz. U.
2022 poz.902) - zdaniem wnioskodawcy - dane te powinny byd ad hoc dostQpne w Urzgdzie, przekazanie
ich kopii (skanu) nie wymaga dzialai zwi4zanych z dlugotrwalyn ich przetwaza.niem i dane te wydajq sig
szczeg6lnie istotne z punktu widzenia interesu publicznego pro publico bono - nawiazui4c osnowy
powy2szego u,niosku.

$3) Aby zachowai pelnqjawnoS6 i transparentnos. dzialarl - wnosimy o opublikowanie tresci wniosku na
stronie intemetowej podmiotu rczpatruj4cego petycjg lub urzQdu go obsluguj4cego (Adrcsata) - na co
jednoczeSnie wyrazamy zgodg. W tym przypadku prosbajest fakultaty\ana gdyz - obowiqzek taki istnieje
jedynie w przypadku Ustawy o petycjach - scilicetjej art. 8. Chcemy dzialai w pelni jawnie i
transparentnie, malny nadziejg, ze Urz4d r6wniez.

$4) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w tybie 57 Rozpoz4dzenia
Prezesa Rady Ministr6w z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i
wniosk6w. (Dz. U. z d[ia22 styczna2002 r. Nr 5, poz. ,16) - na zwrotny - adres q41qi!
poprawa.efektywnosci.enerqetvcznej@samorzad.pl

$5) Wnosimy o to, aby odpowied, w przedmiocie powy2szych p),tai i petycji zlo2onych na mocy art. 63
Konstytucji RP - w zwi4zk]o z ar!- 241 I(PA, zostala udzielona - zwrotnie na adres g;qqi.l
Doprawa.efektvwnosci.enerqetvcz[ei@samorzad,Dl

$6) Wniosek zostal sygnowany bezpiecznym, kwalifiko$,anym podpisem elektronicznym - stosownie do
w)tycznych Ustawy z dnia 5 wzesnia 2016 r. o uslugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tj. Dz.
U. z2ol9 t. poz. 162, l59O)

Wsp6lwnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarzqdu - Adam Szulc
ul. Poligonowa I
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapital Zakladowy: 222.000,00 pln
www.gmina.pl www.samorzad.pl

Komentaz do Wniosku:

Adresat jest jedfloznacznie identyfikowany - na podstawie - unikalnego adresu e-mail opublikowanego w
Biuletynie Informacji Publicznej Jednostki i przypisanego do odnoSnego Organu.
Rzeczony adres e-mail - zgodnie z dyspozycjq arr. I i 8 ustawy o dostQpie do informacji publicaej -
stanowi4c informacjQ pewn4 i potwierdzon4 -jednoznacznie oznacza adresata petycji/wniosku. (Oznaczenie
adresata petycji/wniosku)
Pomimo, i2 w rzeczonym wniosku powolujemy sig Da art. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U.22021 r. poz. '135 , 2052) - w naszym mniemaniu - nie
oztaczalo,2e Urzqd powinien rozpatrywai niniejsze \rmioski w trybie KPA
W opinii Wnioskodawcy Urzqd powinien w zale2noSci od dokonanej inrerpretacji rreSci pisma -
procedowad nasze wnioski - w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) lub
odpowiednio Ustawy o dostEpie do informacji publicznej (wynika to zazwyczaj zjego treSci i powolanych
podstaw prawnych).
Zatem - wg. Wnioskodawcy niniejszy wniosek mo2e by6jedynie falultatyw.nie rozpatrywany -jako
optymalizacyjny w zwi4zku z art. 241 KPA.
W naszych wnioskach,/petycjach czgsto powolujemy sie na wzmiarkowany art. 241 KPA - scilicet:
"Przedmiotem wniosku mogq by6 w szczeg6lno5ci sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia
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pra\4orz4dnoSci, usprawnienia pracy i zapobiegania naduzyciom, ochrony wlasno6ci, Iepszego zaspokajania
potrzeb ludnoSci." - w sensie mozliwoSci otwarcia procedury sanacyjnej.
Kazdy Podmiot maj4cy stycznos6 z UrzQdem - ma prawo i obowiqzek - usprawniai struktury administracji
samorz4dowej i ka2dy Podmiot bez wyjEtku ma obowi4zek walczy6 o lepszq przyszloii dla Polski.
Zatem pomimo formy zewnqtrznej - Decydenci mog{powinni dokona6 wlasnej interpretacji - zgodnie z-

brzmieniem art. 222 KPA.

Nazwa Wnioskodawca./Petycjodawca -jest dla uproszczenia stosownajako synonim nazwy "Podmiot
wnosz4cy Petycjg" - w rozumieniu art. 4 ust. 4 Ustawy o petycjach (Dz.U,20l4.l 195 z dnia 2014.09.05)

Pozwalamy sobie r6wniez przypomnied, ze ipso iure aft. 2 ust. 2 Ustawy o dostQpie do informacji
publicznej " (...) Od osoby wykonuj4cej prawo do informacji publicznej nie wolno 2qdai wykazania
interesu prawnego lub faktycznego.

Wnioskodawca - pro forma podpisal - niniejszy wniosek - bezpiecznym kwalifikowanym podpisem
elektronicznym (w zal4czeniu stosowne pliki) - choi wedlug aktualnego orzecznictwa brak podpisu
elektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowosci wniosku, stosownie do orzeczenia: Naczelnego S4du
Administracyjnego w Warszawie I OSK 1277108. PodkreSlamy jednoczeinie, iz przedmiotowy wniosek
traktujemyjako pr6bg usprawnienia organizacji dzialania Jednostek Administracji Publicznej -wcelu
lepszego zaspokajania potrzeb ludnoSci. Do wniosku dol4czono plik podpisany bezpiecznym
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on tak4 sam4 tres6, jak ta kt6ra znajduje siq w
niniejszej wiadomoici e-mail. Weryfikacja podpisu i odczyanie pliku wymaga posiadania
oprogramowania, kt6re bez ponoszenia oplat, mozna uzyskad na stronach WWW podmiot6w - zgodnie z
ustawq. iuiadczqclch uslugi certl fikacyjne.

Celem naszych wniosk6wjest - sensu largo - usprawnienie. naprawa - na miarq istniej4cych mozliwoSci -
f'unkcjonowania struktur Administracji Publicznej-glowniewGminach/Miastach - gdziejak wynika z
naszych wniosk6w - stan faktyczny wymaga wszczqcia procedur sanacyjnych.

W Jednostkach Pionu Administracji Rzqdowej - stan faktyczny jest o wiele lepszy,

Zwracamy uwagg, ze Ustawodawca do tego stopria stara sig - poszerzyi spektrum mo2liwosci
por6wnywania cen i wyboru r6znych opcji rynkowlch oraz przeciwdzialai korupcji w Administracji
Publicznej - ze nakazal w S6 ust. 2 pkt. 2 zal4cznika nr I do Rozporz4dzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, (...) (Dz. U. z dnia21 stycznia 201 1 r.) -
archiwizowanie, r6wnie2 wszystkich niezam6wionych ofen, a co dopiero petycji i wniosk6w

optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiemie. przyczyni siq z pewnosci4 do wigkszej rozwagi w
wydatkowaniu Srodk6w publicznych.
Duza ilosi powol,,wanych przepis6w prawa w przedniotowym wniosku, wi42e sil z tym, ze chcemy
unikn4i wyja5niania intencji i podstaw prawnych $ rozmowach telefonicznych - co rzadko, alejednak,
ci4gle ma miejsce w przypadku nielicznych JST.
Je2eli JST nie zgada sig z powolanymi przepisami plawa, prosimy aby zastosowano podstawy pra*ne
akcepto\,ane przez JST.
Dobro Petenta ijawnoS6 2ycia publicznego jest naszym nadzgdnym celem, dlatego staramy sig r6wniez
upowszechnia6 zapisy Usta\{owe dotycz4ce Wniosko.wania. Kwestie te Ustawodawca podkreslil i
uregulowal w art. 63 Konst),tucji RP: "Kazdy ma plawo skladad petycje, wlioski i skargi w interesie
publicznym, wlasnym lub innej osoby zajej zgod4 do organ6w wladzy publicznej oraz do organizacji i
instltucji spolecznych w zwipku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji
publicznej." oraz w art. 54 ust. I Konsotucji RP "Kazdemu zapewnia sig wolnos6 wyrazania swoich
pogl4d6w oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji."

Pamigtajmy r6wniez o przepisach zawartych inter alia: w art. 225 KPA: "$ l. Nikt nie moZe by6 naraZony
na jakikolwiek uszcz€rbek lub zarz ut z powodu zlo2enia skargi lub wniosku albo z powodu
dostarczenia materialu do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeieli dzialal w granicach



prawem dozwolonych, S 2. Organy paistwowe. organ! jednostek samorz4du teryto alnego i inne organy
samorzqdowe oraz organy organizacji spolecznych sq obowiqzane przeciwdziala6 hamowaniu krytyki i
innym dzialaniom ograniczajqcym prawo do skladania skarg i wniosk6w lub dostarczania informacji - do
publikacji - o znamionach skargi Iub wniosku."
Eksperci NIK pisz4: "Niewielka liczba skladanych wniosk6w o udzielenie informacji publicznej. liczba
skarg zlo2onych do WSA, jal< r6wnie2 liczba pozw6& zlozonych do sqd6w rejonowych, Swiadczyd moze o
braku zainteresowania w egzekwowaniu powszecl'mego prawa do informacji publicznej. Z drugiej strony,
realizacjg tego prawa utrudniaj4 podmioty zobowiqzane do pelnej przejrzystosci swojego dzialarlla, poptzez
nieudostQpnianie wymaganej informacji publicznej" [Protok6l pokontrolny dostgpny w sieci Internet: LBY-
4101-09/20101. Mamy nadziejE, zmienii pou'y2sz4 oceng. byi moze nasz wniosek cho6 w niewielkim
stopliu - przyczyni sig do zwigkszenia tych wska2nik6u..

Poslu|ujem). ABY \ASIA PE IYCJA NIF BYLA W,/ADNYM RA,/IE LAC,/ONA 7 P67\IIJSZYM
jakimkolwiek trybem zam6wienia nie musimy dodawac. 2e mamy nadziejg, iz wszelkie postgpowania
bgd4 prowadzone z uwzglgdnieniem zasad uczciwej konkurencji - i o wyboze oferenta bgd4 decydowai
jedynie ustalone przez decydent6w kr)-te a zwi4za[e inter alia z parametrami ofet oraz cen4.

Oczywi$ie - wszelkie ewentualne postgpowania - ogloszone przez Jednostkg Administracji Publiczrej -
bgdqce nastgpstwem niniejszego wniosku - naleZy przeprowadzi1 zgodnie z rygorystycznymi zasadami
wydatkowania Srodk6w publicznych - z uwzglgdnieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji,
pEejrzystosci i transparentnosci - zatem w pelni lege artis.
Ponownie sygnalizujemy, ze do \a'niosku dol4czono plik podpisany kwaiifikowanym podpisem
elektronicznym. Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, kt6re bez
ponoszenia oplat, mozna uzyskai na stronach WWW podmiot6w - zgodnie z ustaw4, iwiadcz4cych uslugi
certyfikacyjne.

?ojuSm\x.ono o\rx1mo,',,1e grno'tlq CtI OS loaa'i.,'/
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