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Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z2022 r. poz.559 , 583)

Dane Podmiotu wnoszącego petycję znajdljąsię poniżej orazw załączonympliku sygnowanym
kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o

usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t j. Dz. IJ . z 2019 r. poz. 162, 1590) oruz przepisów art.

4 ust. 5 Ustawy o petycjach ( tj. Dz.U. 2018 poz. 870)
Data dostarczenia zgodna z dyspozycj ą art.61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (t.j.Dz.U. z2020 r.
poz. 1740)

Adresatem Wniosku/Pe§cji* - jest Organ ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowa|ny za
pośrednictwem adresu e-mail pod którym odebrano niniejszy wniosek/petycję. Rzeczony adres e-mail
uzyskano z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

W razięwątpliwości co do trybu jaki należy zastosować do naszego pisma - wnosimy o bezwzględne
zastosowanie dyspozycji art. ZZżIJstavły zdnia14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego ( t.1. Dz. U . z 2020 t. poz. 25 6, 695)

Preambuła Wnioskt/Petycj i * 
:

Art.7 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z2022 r. poz. 559 ,

583) _ expressis verbis nakazał Decydentom ,,...zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. .. " - 'W

ramach zadańwłasnych Gminy - do którychw szczególności na\eżą sprawy związane z (...) ochroną

zdrowia.
W ogólnym zakresie nakazująto również przepisy Konstytucji RP.
Gdzie jak wiadomo powszechnie, w polskim systemie prawnym szczególnąi niekwestionowaną rolę
odgrywa art. - art.68 ust 1 i ust 4 Konstytucji RP
,, (...)
1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia
4. ,,Władze publiczne są obowiązane do zwalczaniachorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla

zdrowia skutkom degradacj i środowiska"

Tymczasem - jak wynika z naszych poprzednich akcji uzyskiwania informacji publicznych - o ile
corazto większą wagę w Gminach przywiązuje się do jakości powietrza )rnazewnątrz" , całkowicie
pomijany jest aspekt jakości powietrza w pomieszczeniach Urzędgwych.
biorąi poduwagę fakt, że jeszczęniędawno w całej rozciągłości obowiązywała Ustawao szczególnych
rozwiązaniachzzwiązanych z COVID-19 (...) oraz aspekt ciągłego zagrożeniaze strony pandemii -

GMINY
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!..,,,o, "4.h.t#...



§Till,ł",fr:ilffT#xljh,;r.iitii;;ńffi ;,ń;x;,=*::?"1łu. jiwnętrz_r,wielu

krajach w Ęm r" óśł, s"*a;.u.iiiub Japonii a nawet w ćhinach _ rłyłaplrvanie i zabijanie

patogenów 1* .".""goi"os"i ii.*ó*o bańerii, toksycznych substancji chemicznych, etc) rł,

"u-ńiętych 
przestizeniach publicznych stało się normą,

W wyżej wymienionych krajach p.unyrlirto.o*u.,iu urządLenfiltrujących powietrze _ dzięki ktorl,m

następuje redukcja |iczby Wążących."rąrt"","kwirusa g,ypy A, 
"out,ju ryu1o 

r§irusa ivtS2 Bacteriopha5

_ powodując.go coviD_ 19, czy redut c.la ditleŃu Toty, "," 
_,uponro,ą_ Technologii niskoenerge§,czne

plazmy_ stały się powszechnym .*yrłuir^rł,Urzędach uĄteczności publicznej,

W ramach rvielostopnion,ej filtracji p;;;";}, ,ą ilry,,X"oi:"r:_1l1,:,::T,l1:'],_,"'_)); ii.x".,u

ńr*osć w tym obszarzęwydaje się niezrozumlała i nieracjon a|na _ 

_szcze.golnie 
w stosuŃu do

fffi'rffi;."ririr.o* urzędu, jń rownież Petentów "o*1:113ff1"}^uj"*fekcii wnetrz _ \1, w

}.fi ffi,5l,|lil"§iil;'#:fi'#l-ii *l, i, t i".Ńi f ". ig n zn i*ku z m n i ej szą a b s en c j ą

chorobową Urzędnik'óTt, orAz mni"j,

/lt - retycla odrębna lt-- " " l

§2) W trybie Ustawy o petycjach_(Dz.IJ.2018,870 tj, zdnia2018,05,10) _ biorąc pod uwagę,tżdbŃość

zdrowie i komfort Interesantów, pracowników Urzędu, uczniów w szkołach PublicznYch, etc - na\eŻY z

pewnością d" *"fi"ś;i ,,,y^uguJących siczegolnej ichro.r[* i_ię dobra wspólnego ,mieszczących się

iakresie zadaii kompetencji adresata petycji - wnosimy o:

§2.1)WykonanierekonesansuwobszarzezwiązanymzpotrzebąudostępnianiaprzezUrządarzą,,
wyżej wzmiankowanych - służących do dezynfet<cji powietrza w miejscach uŻYtecznoŚci Publiczne

'*1§'XiliiiXi,i;." zapianowanie postępowlnt_a w trybie uproszczonYm do 130 tYs. Pln lub w tr

Ustawy prawo zamówień pur[cznyJtrfziwzględnienióm zasad uczciwej konkurencji' którego

przedmiotem będzie ewentualne zamówienieiego Ępu urządzeń, jeszczeprzedzimową ewentua|

kotejną falą pandemii.



rdaniem wno§zącego - niniejsze pismo na|eży go procedować dwutorowo w trybie ustawY o PetYcjach

ustawy o dostępie do inf. punticłnej - dla zmniejszenia marnotrawstwa papieru i ograniczenia

procedur biuro-kraty."ry"L wniosek i peĘcję przesyłamy en_bloc - w jednym piśmie,

*Nie jest to łączenietrybów - zatemprosimy kwalifikowaó niniejsze pisma jako dwa środki prawne -

wniosek i odiębną petycję - vide - J. Borko*ski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks PostęPowania...,

s. 668; por. talcże art.I}ust. 1 komentowanej ustawy - dostępne w sieci Internet.

w razie wątpliwości co do trybu jaki należy Żastosowaó do naszego pisma - wnosimY o bezwzględne

zastosowanie dyspozy cji art.222 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks PostęPowania
administracyjnego (tl.Dz.IJ. z2020 r. poz. ż56,695)

oczywiście AB1, NAS ZAIETrC.IA NIE ByŁA W ZADNvM RAZIE ŁĄCZONA ZP)ŻNIEJSZYM
ewentualnym trybem zamówienia nie musimy dodawaó, że jesteśmy przekonani, iz ewentualne

jakiekolwiek - postępowanie będzieprowadzone zuwzględnieniem zasaduczciwej konkurencji,- i o
"*yborr. 

ofereńta b{dą decydować jódynie ustalone przez decydentów kryteria związane intęr alia z

aktualnym stanem prawnym, bezpióczsństwem oraziacjonalnym wydatkowaniem Środków PublicznYch,

§2.3) Aby zachowaćpełną jawność i transparentność działań- jak zwykle wnosimY o oPublikowlnie treŚci

p"tvóji na stronie internetówej podmiotu rózpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata) -

nupo"a.tu-ieart.8ust. 1ww_Ustawyopetycjach -cojestjednoznaaznezułyrńeniemzgodYna
puutit<acię wszystkich danych. Chcemy dziŃaó w pełni jawnie i transparentnie.

Komentarz dot. stanu faktycznego:
Jak wykazują odpowiedzi uzyskane na nasze uprzednie akcje w trybie ustawY o dostęPie do

informacji ńunnc""ej _ w których pytaliśmy o rożne aspekĘ funkcjonowania Gmin w ramach

istniejącego otoczeniu p"uror.go - a.lege laia - i racjonalnego wydatkowania Środków Podatników -

p"*rru ilosć Gmin /lvliast _ częstokroć nieracjonalnie wydatkuje publiczne Pieniądze.

Nasze konkluzje - powzięte w oparciu o uzyskiwane odpowiedzi - nię muszą bYÓ w Pełni trafne, ale Prawie

w każdej akcji optym a\izacyjnĄ prowadzonej w związku z art.24I KPA - okazuje się, ze GminY z

,,wyśmiów aĄ,,-pizezmedia ,,polski B" - dzińając bona fides i skutecznie dbając o uzasadnionY interes Pro

puóti.o bono -iadząsobie o wiele lepiej niż gminy z terenu ,,Polski Zachodniejo'

Takie skuteczne działaniaoszczędnościowe - mogły zostaó i zostałypodjęte PrZęZGminY w Polsce
południowo-Wschodniej _ jak mniemamy z wielu powodów, inter alia w związkuztYm, Że w ciągu

ostatnich żO lat- wiele Źmieniło się w obszarzebidanychprzeznas obszarów - szczęgÓlnie w warunkach

obecnej ostrej konkurencji w ,urnuóh obszaru usług związanychz wypełnianiem zadań własnYch

realizowanyĆhprr"rgmlny i określonych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym,

W gminach w polsce południowo-Wschodniej - jak mniemany - ze względu na koniecznoŚc nadrobienia

zalJgłości zpoprzednich dziesięcioleci - czasów ancien regime - poprzedniego systemu - większą wagę

prr{*iryuje się oa pewnego czasudo ulepszania i usprawniania stanu faktycznego Zwlązanęgo Z

-yp"łrriuni em zadifi,a mńejszą wagę do ideologii i zawiłychinterpretacji prawnYch, które stałY się

dómeną niektórych gmin - szczególnie ztęrenupolski zachodniej.

powyższenasze tezy wynikająz analizy odpowiedzi jakie otrzymujemy nanasze zaPYtania w Postaci

elekironicznej - składan 
" 

prr*rnas w trybie dyspozyóji ustawy o dostępie do informacji Publicznej - czYli w

oparciu o twarde dane - sóilicet dokumenty sygnowane przęzWójtów/Burmistrzów i PrezYdentów

Gmirr/Miast, etc



'haacdziałaÓbonafides-oTazzewzgięd,,lnawaŻkątemalykępowyższeg".*i::::.;1"r:1-?TJ-*1T{ł;'::"r::#ilTJ,":"#:;,;;ilil;;il;ń,{il'e^1ilT_,r}::,go 
jakokonstruktywny

przyczynekL skromną probę dodania nul,,"elwkładu do piocesu usPrawniania administracji Publicznej'

A pytamy już o rożneaspekty w okresie prawie 20 |at.; zatemposiadamy poplty odpowiedziami ogląd

stanu faktycznego - związanyw wydatko'wanięm środkó* pńi""nYch w gminach i resPektowaniem

aktualnych wymogów prawa,

pomimo tego, nieliczne Gminy/Nliasta - szczególnie z terenów ,,Polski zachodniej'o wolą mnoŻYĆ uniki

i analizy prawne i wchodzić w spory;*;;;"L rzetelnie odPowiadaĆ na wnioski' analizowaĆ

odpowiedzi i st<upiae .i| rru opty*urtocji i sanacji kosztów publicznych - uznając dobroczynne

działanie art. 24'l, KPA.
Tymczasem inne GminylNliasta - s_zczególnie w polsce południowo-wschodniej - wręcz wzorcovyo

dobrze _ potrafiĘ opĘmalizowae xos"fr w obszarach, o które pytaliśmy i uzyskać spore

oszczędności.

Zachęcamyaby pod tym względ emwziąówzór z,gmln.zterenu Polski Południowo-wschodniej - wdrńaĆ

oszczędności i pomagaó mieszkańcorn_ł*iurt skirpiaó się na szukaniu i tworzeniu konstrukcji PrawnYch

by unikaó,raortęprriuiiu inro.','u"ji publicznej i tym samym _ byó możeukrywaó niewygodne do

Urzędników fakty.

Aby zweryfikowaó ten stan faktyczny_ wystarczy zap??\?csię z publikowanymi w Internecieprzez

wnioskodawcę lub przezGminy (na stronach WWW i BIPJ ] Óń*i"aziamiudzięlonYmi Przez GminY i

uzyskanymipizezrrua * innych akcjach wnioskowania, 
^L _Ał^inarrl ń^n^ś7nnvc.h koszt ach,,rz,

co ciekawe - często przy podobnych waruŃach umownych różnice w ponoszonych kosztachprzez gmmy

są ogromne. ł p.r".ń ii" ru"to są to koszty ponoszone przezpodatników.

W naszym mniemaniu taki stan faxt/czny w Gm_inllł, no*i"ien skłaniaĆdo refleksji i mobilizowaĆ do

działania sanacyjnego nie Ęlko u."va"r,iow ale każdegi obywatela,kTdąosobę prawną, każdego

bżnesmena i kontrahenta urzędu, którym |eży na.".",, dobro na§zego kraju i uzasadniony interes

społeczny pro publico bono,

Biorąc pod uwagę powyższą anairzę opartąna.powyżs zej argumentacji __i 
uzyskiwane _ na piśmie

_ informacje publiózne koresponduj ąĆraŁmiLniem art. 3.r".t. t pt t. i urtu*Y o dostęPie do informacji

publicznej ( tj. pz. u. 20żż poz.9óź) _ zdaniemwnioskodawcy kompletacja odnośnych danych

związanychzzadawanymiprzeznas pytaniami - nie *vńu ÓriŃaizrłiązwchz długotrwałYm ich

przetwarzani"* _ Ju."i. pÓ*i*y bńad hoc dostęp ne w órzędzie _ oraz dane te jak wykazano w

oparciu o stan faktyczny_ wydają "rę-{żcńcóiŃlB 
IST9TNE z puŃtu widzenia uzasadnionego

interesu społecznego - pro publico bono,

§3) Wnosimy o zwrotne potwierd zenie o.trzyman" 
"11_:]_:i:go 

wniosku w trybie §7 Rozporządzenia

prezesa Rady Ministrów z dnia8 stycznia 2002 r.* ,pru*i"-o. ginizacjiprrgrno*urriairozPatrYwania s, i

wniosków.(Dz.U.,anouł}stycznaŻOOŻr.Nr5,poz.46).naadrespoczty
elektronicznej : dekonatminaci a@samorzad,pl

§4) wnosimy o to, aby odpow iędżw..nffi,",*ł:yi:,"]*_,*ffii:'#łf]:."::§[na mocy art,63

il#r,:;:"i, # ;;t;;fi ;;;. z.ąi rpx, zostńudzielona - zwrotnie na adres PocztY

"i"n.Ó"i"rnej: 
dekontaminacja@samgrzad,Pl ^:^^^^if^*ia ń^ .*lrrinc,kll) ,u

;t5lT,HT;i"* owie.dz w tożsamej formie do wniosku) wnosimY abY

oipo*i.aZ Żostałaudzielona w postaci elektroniczni1_^,,,^_.,_ 
_^rlnisem elektronicznvm _ stosownie

§iii#iff"i"jj:1}XXffiT;,', ffiffi;n}m, t watidko*u.y'n podpisem.elektronicznym - stosownie do

wytycznych Ustaw[z?nia 5 września ioia i.o usługach ,łuńruóraz identYfikacji elektronicznej

ęVz.U .ZOrc 57 9 dnia 20 I 6,09,29)



nioskodawca/Petycj odawca* :

osoba prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu - Adam Szulc
ul. Poligonowa l
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładovły : 222.000,00 pln
www.gmina.pl www.samorzad.pl

Zv,ly czajov,ly komentarz do Wniosku:

Adresat jest jednoznacznie identyfikowany - na podstawie - unikalnego adresu e-mail opublikowanego w
Biuletynie Informacji Publicznej Jednostki i przypisanego do odnośnego Organu.
Rzeczony adres e-mail - zgodnie z dyspozycją art. 1 i 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej -

stanowiąc informację pewną i potwierdzoną - jednoznacznie oznacza adresata petycji/wniosku. (Oznaczente
adresata petycj i/wniosku)
Pomimo, iżw rzeczonym wniosku powołujemy się na art.2łI Ustavły z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t.1. Dz, IJ . z 202l r . poz. 7 35 , 2052) - w naszym mniemaniu - nie
oznaczato, żelJrządpowinien rozpatrywaó niniejsze wnioski w trybie kpA - należy w tym przypadku
zawsze stosowaó art.222 KPA.
W opinii Wnioskodawcy lJrządpowinien w zależności od dokonanej interpretacji treści pisma -

procedowac naszę wnioski - ad exemplum w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia
2014.09.05) lub odpowiednio Ustawy o dostępie do informacji publicznej (wynika to zazwczą z jego

treści i powołanych podstaw prawnych) - lub stosowac art.222KPA
Zatęm - wg. Wnioskodawcy niniejszy wniosek możę być jedynie fakultatywnie rozpatrywany - jako
optymaltzacyjny w związku z art.24l KPA.
W naszych wnioskach/petycjach często powołujemy sie na wzmiaŃowany art. 24I KPA - scilicet:
"Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia
praworządności, usprawnieniapracy i zapobieganianadtlżyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania
potrzeb ludności." - w sensie możliwości otwarcia procedury sanacyjnej.
Każdy Podmiot mający stycznośó zIJruędem - ma prawo i obowiązek - usprawniać struktury administracji
samorządowej i każdy Podmiot bez wyjątku ma obowiązekwalczyó o lepszą przyszłość dla Polski.
Zatempomimo formy zewnętrznej - Decydenci mogą/powinni dokonać własnej interpretacji - zgodnie z
brzmieniem art. 222 KPA.

Nazwa Wnioskodawca/Petycjodawca -jest dla utproszczenia stosowna jako synonim nazryooPodmiot
Wnoszący Petycję" - w rozumieniu art. 4 ust. 4 Ustawy o petycjach (Dz.U.20I4.II95 z dnia20l4.09,05)

Pozwalamy sobie również przypomnieć, że ipso iure art. 2 ust.2 Ustawy o dostępie do informacji
publicznej " (...) Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądaó v,lykazaria
interesu prawnego lub faktycznego.

Wnioskodawca - pro forma podpisał - niniejszy wniosek - bezpiecznym kwalifikowanym podpisem
elektronicznym (w załączeniu stosowne pliki) - choó według aktualnego orzęcznictwa brak podpisu
ęlektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowości wniosku, stosownie do orzeczęnia: Naczelnego Sądu
Administracyjnego w Warszawie I OSK 1277l0S. Podkreślamy jednocześnie, iż przedmiotowy wniosek
traktujemy jako próbę usprawnienia organizacji działania Jednostek Administracji Publicznej - w celu
lepszego zaspokajaniapottzeb ludności. Do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za:wiera on taką samą treśó, jak ta ktoraznajduje się w
niniejszej wiadomości e-mail. Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania
oprogramowania, które bez ponoszenia opłat,możnauzyskaó na stronach WWW podmiotów - zgodnie z
ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne.



naszych wniosków jest - sensu largo - usprawnienie, naprawa - na miarę istniejącYch możliwoŚci -

jonowania struktur Administracji rublicznej - głownie w Gminach/Miastach - gdziejak wYnika z

,rur"yth wniosków - stan faktyczny wymaga wszczęciaprocedur sanacyjnych,

W Jednostkach pionu Administracji Rządowej - stan fakĘczny jest o wiele lePszY.

Zwracamy uwagę, ze Ustawodawca do tego stopnia stara się - poszerzyć sPektrum moŻliwoŚci

porównywania Óe., i wyboru różnychopcji rynkowych oruzprzeciwdziałaó koruPcji w Administracji

irublicznej - zę nakaziw §6 ust. 2 pkt.'Z"ziącznikanr 1 do Ro zporządzenia Prezesa RadY Ministrów z dnia

18 stycznia 20II r.w sprawie instrukcji kancelaryjnej, (...) (Dz. U. zdnia}} stYcznia20II r,)

- arńiwizowanie, równiez wszystkich niezamówionych ofert, a co dopiero petYcji i wnioskow

optymalizacyjnych, Cieszy nu. i.., fakt niemiemie, przyczyni się z pewnością do większej rozwagi w

wydatkowaniu środków publicznych.
puza ilose powoływanyón prrepisów prawa w przedmiotowym wniosku, wiĘe się z tYm, Że chcemY

uniknąó wyjasniania iniencji i podstaw p.u*rryóh w rozmowach telefonicznych - co rzadko, ale jednak,

ciągle ma miejsce w przypadku nielicznych JST.
rcĘliJST nie zgadu.ię, po*ołanymi przepisami prawa,prosimy aby zastosowano podstawY Prawne

akceptowane przez JST.
Dobro petenta i jawnośó życiapublicznego jest taszymnadrzędnym celem, dlatego staramY się równieŻ

upowszechniaóŻapisy Ustawowe dotyczącó Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca PodkreŚlił i

uiegulował w art. 63 konstytucji Rp: "Każdy maprawo składaó petycje, wnioski i skargi w interesie

p.rńi.rny.n, własnym lub innej osoby za jej zgodĄdo organów władzy publicznej orazdo organizacjii

instytucji społecznychw związkuz *ykony*anymi przeznie zadaniami zleconYmi z zahesu administracji

p,rŃi"rrr"i.l, o1azw art. 54 ust. 1 Konstytuóii nr "KaŻdemu zapewniasię wolnoŚĆ vłytńania swoich

po glądów or az p ozy skiwania i rozpowszechniania informacj i. "

pamiętajmy również o przepisachzawartych inter alia: w art,225 KPA: "§ 1. Nikt nie moŻe bYĆ

,ru.uzońy na jakikolwiek uszczerbek lub zarzatz powodu złożenia skargi lub wniosku albo z Powodu
dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wnioskuo jeŻeli działał w granicach

prawem dozwolonych. § 2. organy państwowe, organy jednostek samorządu tery'torialnego i inne organY

samorządowę orazÓ.guny orgńriąspołecznych są obowiązaneprzeciwdziałać hamowaniu krYtYki i

innym działantom ogianicraJącyrn piu*o do skiadania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do

publikacji - o znamionach skargi lub wniosku."
jeśli do przedmiotowego wnioJku dołączono petycję - należy uznaó, że Stosownie do art. 4 ust.2 Pkt. 1

Ustawy o petycjach ( tj-. Dz.U. 2018 poz.870i - osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petYcję - jest

Prezes Zarząduwskazany w stopce
xStosownie do art. 4 ust.Zpkt. 
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ww. Ustawy - petycja niniejsza zostńazłożonaZaPomoaą Środków

komunikacji elektronic znej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest skrzYnka PocztY

elektronicznej Adresata ujawniona w BIP i z BIP pozyskana przez wnioskodawcę/PetYcjodawcę, etc

Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji.
Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 UstawY o

samorządzie gminnym
Eksperci NIK piszą: ,,Niewielka liczbaskładanych wniosków o udzielenie informacji Publicznej,ltczba
skaig złozo.ryóh do WSA, jak równie żltczbapozwów zŁożonych do sądów rejonowych, ŚwtadczYĆ moze o

braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji Publicznej. Z drugiej stronY,

reallzacjętego prawa utrudniają podmiot} zobowiązane do pełnej przejrzystoŚci swojego dzińania, PoPrZeZ

nieudosięprri*i. wymaganej informacji publicznej" fProtokół pokontrolny dostęPnY w sieci Intemet: LBY-
4I0I-09lź010]. Mamy iadzieję,zmienić-povłyższąocenę, byómoże nasz wniosek choĆ w niewielkim

stopniu - przyazyni się do zwiększenia tych wskaźników.

postulujemy, ABy NASZA rETvCJA NIE ByŁA W ZADNvM RAZIE ŁĄCZONA ZP)ŻNIEJSZYM
jakimkólwiek trybem zamówienia nie musimy dodawać, żemamy nadzieję, iz wszelkie PostęPowania
tędą prowadzonę zuwzględnieniem zasaduczciwej konkurencji - i o wyborze oferenta będą decYdowaó

jedynń ustalone przęzdecydentów kryteria związane inter alia zparametrami ofert oraz ceną.



oczywiście - wszelkie ewentualne postępowania - ogłoszo ne PrzęZJednostkę Administracji Publicznej -

będące następstwe^"l"i.ir"ó*niort ., - należyprr"p.o*ui ziĆ zgodnie z rYgorYstYcznYmi zasadami

wydatkowania środków publicznyc' : ;"#:ę,T-i{Y,::1;ńŃ ań,asaduczciwej konkurencji,

;Jff;#"Tii*i.o",entności - z.at2mw pełni lege ańis,

ponownię sygnalizuje my,żedo wniosku doią""o"Jplik podpisany kya]ifi|owanym podpisem

elektronicznym. Wóryfikacja podpisu i "J"ri*i" ńrir.,, *yirugu poriuau"ia oprogramowania' które bez

ponoszenia opłat, możnauzyskać ,ru .t o"rri.]i WWW p"dŃ;i;; jzgodnie z ustŃą' ŚwiadczącYch usługi

certyfikacyjne.
* - niepotrzebne - pominąó


