
wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administ-acji publicznej." oraz w  art.  54 ust. 1 Konstytucji 
RP "Każdemu zapewnia się  wolność  wyrażania swoich poglądów c raz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji." 

Pamiętajmy również  o przepisach zawartych  inter  aha: w  art.  225 KPA: "§ 1. Nikt nie może być  narażony na 
jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do 
publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał  w granicach prawem dozwolonych. § 2. Organy 
państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji 

społecznych są  obowiązane przeciwdziałać  hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do 
składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku." 
Jeśli do przedmiotowego wniosku dołączono petycję  - należy uznać, że Stosownie do  art.  4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o 
petycjach ( tj. Dz.U. 2018 poz. 870) - osobą  reprezentująca Podmiot wnoszący petycję  - jest Prezes Zarządu 
wskazany w stopce 

*Stosownie do  art.  4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza została złożona za pomocą  środków komunikacji 

elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest skrzynka poczty elektronicznej Adresata 
ujawniona w BIP i z BIP pozyskana przez wnioskodawcę/petycjoda wcę,  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 liczba składanych wniosków o udzi€ lenie informacji publicznej, liczba skarg złożonych 
do WSA, jak również  liczba pozwów złożonych do sądów rejonowych, świadczyć  może o braku zainteresowania w 

egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Z drugiej strony, realizację  tego prawa utrudniają  
podmioty zobowiązane do pełnej przejrzystości swojego działania, poprzez nieudostępnianie wymaganej informacji 
publicznej" [Protokół  pokontrolny dostępny w sieci Internet: LBY-4101-09/2010]. Mam" nadzieję, zmienić  powxższą  
ocenę, być  mole nasz wniosek choć  w -niewielkim stopniu — prźycyni sik do zwiększenia tych wskaźników. 

Postulujemy, ABY NASZA PETYCJA NIE BYŁA W ŻADNYM RAZIE ŁĄCZONA Z PÓŹNIEJSZYM jakimkolwiek trybem 

zamówienia nie musimy dodawać, że mamy nadzieję, iż  wszelkie .00stępowania będą  prowadzone z 

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

decydentów kryteria związane  inter  aha z parametrami ofert oraz ceną. 

Oczywiście - wszelkie ewentualne postępowania - ogłoszone prze.: Jednostkę  Administracji Publicznej - będące 

następstwem niniejszego wniosku - należy przeprowadzić  zgodnie z rygorystycznymi zasadami wydatkowania 

ś rodków publicznych - z uwzględnieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości i transparentności 

- zatem w pełni lege artis. 

Ponownie sygnaiizujemy, że do wniosku dołączono plik podpisany kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia 

opłat, można uzyskać  na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne. 

* - niepotrzebne - pominąć  
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