
Pomimo, iż  w rzeczonym wniosku powołujemy się  na  art.  241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 2052) - w naszym mniemaniu - nie oznacza to, że 

Urząd powinien rozpatrywać  niniejsze wnioski w tr ębie KPA - należy w tym przypadku zawsze stosować  art.  222 

KPA. 

W opinii Wnioskodawcy Urząd powinien w zależnoki od dokonanej interpretacji treści pisma - procedować  nasze 

wnioski - ad  exemplum  w trybie Ustawy o petycja ,:h (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) lub odpowiednio Ustawy 

o dostępie do informacji publicznej (wynika to zazwyczaj z jego treści i powołanych podstaw prawnych) - lub 

stosować  art.  222 KPA 

Zatem - wg. Wnioskodawcy niniejszy wniosek może być  jedynie fakultatywnie rozpatrywany - jako optymalizacyjny 

w związku z  art.  241 KPA. 

W naszych wnioskach/petycjach często powołujemy sie na wzmiankowany  art.  241 KPA -  scilicet:  "Przedmiotem 

wniosku mogą  być  w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy 

i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności." - w sensie możliwości 

otwarcia procedury sanacyjnej. 

Każdy Podmiot mający styczność  z Urzędem - ma p -awo i obowiązek - usprawniać  struktury administracji 
samorządowej i każdy Podmiot bez wyjątku ma obowiązek walczyć  o lepszą  przyszłość  dla Polski. 

Zatem pomimo formy zewnętrznej - Decydenci mo ;g/powinni dokonać  własnej interpretacji - zgodnie z brzmieniem  

art.  222 KPA. 

Nazwa Wnioskodawca/Petycjodawca - jest dla uproszczenia stosowna jako synonim nazwy "Podmiot Wnoszący 

Petycję" - w rozumieniu  art.  4 ust. 4 Ustawy o pety:jach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) 

Pozwalany sobie również  przypąmnieć, że  ipso  iur e art4 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej a (...) Od 
osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać  wykazania interesu prawnego lub faktycznego. 

Wnioskodawca - pro forma podpisał  - niniejszy wniosek - bezpiecznym kwalifikowanym podpisem 

- elektronicznym (w załączeniu stosowne pliki) - choć  według aktValnego orzecznictwa biikToodpisu elektronicznego 

nie powoduje bezprzedmiotowości wniosku, stosownie do orzeczenia: Naczelnego Sądu Administracyjnego w 
Warszawie I OSK 1277/08. Podkreślamy jednocześ lie,.iż  przedmiotowy wniosek traktujemy jako próbę  
usprawnienia organizacji działania Jednostek Administracji Publicznej - w celu lepszego zaspokajania potrzeb 
ludności. Do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on 
taką  samą  treść, jak ta która znajduje się  w niniejsz2j wiadomości e-mail. Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku 
wymaga posiadania oprogramowania, które bez  pc  noszenia opłat, można uzyskać  na stronach WWW podmiotów - 

zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne. 

Celem naszych wniosków jest - sensu largo - usprawnienie, naprawa - na miarę  istniejących możliwości - 
funkcjonowania struktur Administracji Publicznej - ;łownie w Gminach/Miastach - gdzie jak wynika z naszych 
wniosków - stan faktyczny wymaga wszczęcia procedur sanacyjnych. 
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W Jednostkach Pionu Administracji Rządowej -  stn  faktyczny jest o wiele lepszy. 

Zwracamy uwagę, że Ustawodawca do tego stopni  ii  stara się  - poszerzyć  spektrum możliwości porównywania cen i 

wyboru różnych opcji rynkowych oraz przeciwdziałać  korupcji w Administracji Publicznej - że nakazał  w §6 ust. 2 pkt. 

2 ztłącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ilinistrów z dnia 18 stycla 2011 r. w sprawie in4rukcji 
kan6elaryjnej, (...) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) 2  archiwizowanie, również  wszystkich niezamówionych ofert, a 

co dopiero petycji i wniosków optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni się  z pewnością  do 
większej rozwagi w wydatkowaniu środków publicznych. 
Duża ilość  powoływanych przepisów prawa w przedmiotowym wniosku, wiąże się  z tym, że chcemy uniknąć  
wyjaśniania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych - co rzadko, ale jednak, ciągle ma miejsce w 

przypadku nielicznych JST. 

Jeżeli JST nie zgada się  z powołanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne akceptowane 

przez JST. 

Dobro Petenta i jawność  życia publicznego jest nas;:ym nadrzędnym celem, dlatego staramy się  również  
upowszechniać  zapisy Ustawowe dotyczące Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkreś lił  i uregulował  w  art.  
63 Konstytucji RP: "Każdy ma prawo składać  petycjI!, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej 
osoby za jej zgodą  do organów władzy publicznej o‚-az do organizacji i instytucji społecznych w związku z 
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