
W razie wątpliwości co do trybu jaki należy zastosować  do naszego pisma - wnosimy o bezwzględne zastosowanie 

dyspozycji  art.  222 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 i . Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. 

pcz. 256, 695) 

Oczywiście ABY NASZA PETYCJA NIE BYŁA W ŻADNYM RAZIE ŁĄCZONA Z PÓŹNIEJSZYM ewentualnym trybem 

zamówienia nie musimy dodawać, że jesteśmy przekonani, iż  ewentualne jakiekolwiek - postępowanie będzie 

prowadzone z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji - i o wyborze oferenta będą  decydować  jedynie ustalone 

przez decydentów kryteria związane  inter  aha z aktualnym stanem prawnym, bezpieczeństwem oraz racjonalnym 

wydatkowaniem ś rodków publicznych. 

§2.3) Aby zachować  pełną  jawność  i transparentno ć  działań  - jak zwykle wnosimy o opublikowanie treści petycji na 

stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję  lub urzędu go obsługującego (Adresata) - na podstawie  art.  8 

ust. 1 ww. Ustawy o petycjach - co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację  wszystkich danych. Chcemy 
działać  w pełni jawnie i transparentnie. 

Komentarz  dot.  stanu faktycznego: 
Jak wykazują  odpowiedzi uzyskane na nasze uprzednie akcje w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej - 
w których pytaliśmy o rożne aspekty funkcjonowvnia Gmin w ramach istniejącego otoczenia prawnego - de lege 
lata - i racjonalnego wydatkowania środków Podamików - pewna ilość  Gmin /Miast - częstokroć  nieracjonalnie 
wydatkuje publiczne pieniądke. 

Nasze konkluzje - powzięte w oparciu o uzyskiwane odpowiedzi - nie muszą  być  w pełni trafne, ale prawie w każdej 

akcji optymalizacyjnej prowadzonej w związku z  art.  241 KPA - okazuje się, że Gminy z „wyśmiewanej" przez media 

„Polski B" - działając bona ficisr-s-kutecznie dbając o uzasadniony interes pro puIlico bono - radzą  siibie o wiele 
lepiej niż  gminy z terenu „Polski Zachodniej" 

Takie skuteczne działania oszczędnościowe - mogły zostać  i zostały podjęte przez Gminy w Polsce Południowo-
Wschodniej - jak mniemamy z wielu powodów, intEr aha w związku z tym, że w ciągu ostatnich 20 lat - wiele 

zmieniło się  w obszarze badańych przez nas obszanivi- szczególnie w warunkach obecnej ostrej konkurencji w 
ramach obszaru usług związanych z wypełnianiem 2adań  własnych realizowanych przez gminy i określonych wart. 7 

ustawy u samorządzie gminnym. 

W gminach w Polsce Południowo-Wschodniej - jak mniemany - ze względu na konieczność  nadrobienia zaległości z 

poprzednich dziesięcioleci - czasów ancien regime - poprzedniego systemu - większą  wagę  przywiązuje się  od 

pewnho czasu do ulepszania lusprawniania stanu fak4tycznego związanego z Wypełnianiem zadań, a niniejszą  wagę  
do ideologii i zawiłych interpretacji prawnych, które stały się  domeną  niektórych gmin - szczególnie z terenu Polski 
Zachodniej. 

Powyższe nasze tezy wynikają  z analizy odpowiedzi jakie otrzymujemy na nasze zapytania w postaci elektronicznej - 

Vcladane przez nas w trylkie dyspozycji ustawy o 4o itępie do informacji pelicznej - czyli w oparci o twarde dane -  

scilicet  dokumenty sygnowane przez Wójtów/Bue'rnistrzów i PrezydentóW Gmin/Miast,  etc  

Chcąc działać  bona  fides  - oraz ze względu na ważką  tematykę  powyższego wniosku - pozwalamy sobie tym razem 

na szerszy komentarz niż  zwykle, mamy nadzieję  że gminy potraktują  go jako konstruktywny przyczynek i skromną  
próbę  dodania naszego wkładu do procesu usprawniania administracji publicznej. 

A pytamy już  o rożne aspekty.w okresie prawie 20 13t, zatem posiadamy poparty odpowiedziami ogląd stanu 

faktycznego - związany w wydatkowaniem środkóln publicznych w gminach i respektowaniem aktualnych wymogów 

prawa. 
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