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Temat: oficjalne Wnioski i Petycje na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP W związku z art.24I
KPA
Nadawca: lnicjatywa - Walczmy ze smogiem i zanieczyszczeniem środ u§
MiI.E.I!]Wo
Gminy na Lepsze <efektywnosc-energetyczna@samorzad.pl>
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Adresat: adresat.urzad@samorzad.pl
Kopia; dWnik@nik.govpl
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Kierownik Jednostki sa morządu Terytorialnego (dalej JsT) -Wrozumieniua
Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z 2018.05.24)
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Dane WnioskodaWcóW (PodmiotóW Wnoszących petycję) znajd ują 5ię poniżej oraz - W
załączonym pliku sygnowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym
kwalifikowanym certyfikatem - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 Września 20].6 r. o
ustugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) oraz
przepisóW art,4 ust.5 Ustawy o petycjach (Dz.U,2014.1195 z dnia 2014.09.o5)
(Dz.U.2o74.I795 zdnia 2014.09.05) - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycią ań. 61 pkt. 2

Ustawy Kodeks cywilny (Dz.U.20u.459 t.j. z2017.o3.o2|
Preambuła Petycji:
W miesiącu listopadzie 2017 r. pytaliśmy Jednostki samorządu Terytorialnego - W trybie
ustawy o dostępie do informacji publicznej czy posiadają sporządzone, aktualne projekty
założeń do planu zaopatrzenia W ciepło, ener8ię elektryczną i paliwa gazowe - stosownie do
dyspozycji art, 19 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r, Prawo energetyczne (Dz.U.2017.220 t.j. z
2077 .02.06|

.

Jak Wynika z uzyskanych odpowiedzi - prawie 50% JsT (sic!) nie posiada Wzmiankowanego
projektu - co budzi nasze zdziwienie i uzasadniony niepokói podatnika,

Również zadania związane z obowiązkowym Wdrażaniem środkóW poprawy efektywności
ener8etycznei - W rozumieniu Ań. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
efektywności energetycznej (Dz.U.2o16.83t z dnia 2016,06.11} - są ignorowane przez gros
8min, które odpowiadaiąc na nasz wniosek, często sygnalizowały calkowity brak
aktywności W tym obszarze wykonywania zadań publicznych.
Fakt ten dziWi tym bardzie.i - ze W ostatnim czasie - media szeroko donoszą o problematyce
związane,i ze smo8iem i zatrważającą jakościąpowietrza W niektórych polskich 8minach,
które znajdują się często - W czołóWce niechlubnych rankingóW W UE.
W zawiązku z tym - W naszym mniemaniu - aby zwiększać możliwe do Wykorzystania opcje
związane z poprawą efektywności energetycznej Urząd - powinien mieć jak największy
wachlarz możliwych rozwiązań - do ewentualnego Wykorzystania.
Dlatego jednocześnie Wraz z petycją Wnosimy o zadekretowanie i ewentualne
zarchiwizowanie zatącznikóW (prośba o zarchiWizowanie jest fakultatywna) oraz podaniezwrotnie Wraz z odpowiedzią na petycję - odnośnejklasy z wykazu akt - stosownie do
brzmienia §6 ust. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady MinistróW z dnia 18
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stycznia 2011 r. W sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych Wykazów akt oraz
instrukcjiW sprawie organizacji izakresu dziatania archiWóW zakładowych (Dz. U, z dnia 20
stycznia 2011 r.)
TreśćPetycji:
W związku z powyższym
§1) Na mocyart.63 Konstytucji RP W związku z art 2 pkt 1, 2 i3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014r.
o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) W związku z ań. 241 Kodeksu postępowania
administracyjnego (Wni05ki optymalizujące funkcjonowanie administrac,ii publicznej),
Wnosimy petycję do Kierownika JsT o próbę Wdroźenia W Gminie - rozpowszechnione8o W
Krajach rozwiniętych - systemu Zarządzania i Monitorowania Energii.
częśćPodmiotóW korzyta nawet z rozwiązań abonamentowych W tym Względzie.
§1.1) chcemy działać W petni jawnie i transparentnie - dlatego-Wnosimyoopublikowanie
treścipetycji na stronie internetowej podmiotu rozpatruiącego petycrę lub urzędu go
obsluguiące8o (Adresata) - na podstawie ań, 8 ust. 1 WW. Ustawy o petyciach - co
iest
jednoznaczne z Wyraźeniem zgodny na publikacię Wszystkich danych Podmiotów
Wnoszących Petycię.
§1.2) Jeśliodpowiedź na naszą petycję będzie twierdząca - Wnosimy róWnież o
poinformowanie - PetycjodaWcóW - na Wskazany poniżej adres e-mail - o ewentualnym
terminie Wszczęcia - przez Gminę/Miasto procedury W trybie Ustawyzdnia 29 stycznia 2oo4
r. - Prawo zamóWień publicznych (Dz. U, z 2015 r. poz.2764,.z późn, zm.)
Biorąc pod uwagę uzyskane odpowiedzi na nasze poprzednie wnioski - jesteśmyprzekonani,
że W Uzasadnionym interesie spotecznym - pro pUblico bono - Urząd powinien Wdrożyć
procedurę optymalizacyjną W tym Wz8lędzie.
.Jeden z podmiotóW sygnu,iących petycję zajmuje się ex professo - omawianym obszarem W
szerokim spectrum usłU8 - dlate8o tym bardziej - w ramach posiadanego know- how - w

uzasadnionym interesie spolecznym - ma prawo podjąć próbę optymalizacjiWydatkóW
publicznych W tym Względzie - np. W trybie art. 241 KPA.

oczywiście ewentualne przychylenie się do Petycji - powinno nastąpić z poszanowaniem
zasad określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2oo4 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.
u, z2ol5l. poz.2164, z późn. zm.) -jednakże abytestowo zaprezentować dostępne na
rynku rozwiązania W tej mierze - zalączmy przykładoWą prezentację opracowaną przez jeden
z podmiotóW Wnoszących petycję - Firmę s4E sA - ex professo zajmującą slę rzeczoną
problematyką.
Wnosimy o niewykonywanie telefonów do petycrodawcy/Wnioskodawcy - stosownie do
ań. 14 § 1 KPA oraz przesyłanie odpowiedzi/informacii - iedynie w formie elektronicznej
(bez użycia poczty konwencionalnei) pod podany adres: efektvwnoscenerpetvczna@5amorzad.p| - przypominamy że zarówno władza ustawodawca jak i
Wykonawcza szczególną rolę przywiązu.ie W ostatnim czasie do komunikacji elektronicznej z
lnteresantami,
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Wnosimy o niezwloczne - zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszei petycii na
adres; efektvwnosc-energetvczna@samorzad.pI
§2)

§3) Wnosimy, aby odpowiedź udzielona W trybie Ustawy z dnia

].1, lipca 2014 r. o petycjach
(DZ,U.2014.1195 z dnia 2014.09.05), znajdowała 5ię W treścizwrotnej Wiadomości e-mail,
Wysłanej pod adres e-mail: efektvwnosc-energetvczna@samorzad,pI

osnowa Petycji;
Ponownie podkreślamy, że W naszej ocenie sprawa dotyczy istotnych elementóW związanych
z życiem zbiorowym oraz ksztaftowaniem dobrych nawyków w obszarze ochrony środowiska,
etc

-

Petycja została sygnowana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do
Wytycznych Ustawy z dnia 5 Września 2016 r. o uslugach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)

Podmiot Wnoszący Petycję
o5oba prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o,
Prezes Zarządu: Adam szulc
ul. Poligonowa 1
04-051Warszawa
nr KRs; 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln
www.gmina.pI www.samorzad.pl
s4E s.A.ul. samuela Lindego 1c 30-148 KrakóW
spółka zarejestrowana W sądzie Rejonowym
dla krakowa - śródmieściaw krakowie
xl Wydzial Gospodarczy Kraiowego Rejestru sądowe8o
pod numerem KRs 0000034998,
NlP: 675-21-80_819, REGoN: 356267368,
Wysokośćkapitalu zakladowego;
1,.737.777,oo zlolych, kapitał Wpłacony W calości.

Dodatkowe informacje:
stosownie do art. 4 ust.2 pkt. 1Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)
osobą reprezentująca Podmiot Wnoszący petycję jest Prezes Zarządu Adam szUlc.
stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 WW. Ustawy petycja niniejsza została Złożonaza pomocą
środków komunikacji elektronicznej, a Wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej
jest: efektVWnosc-energetVczna@samorzad.pl
Adresatem Petycji - jest organ ujaWniony W komparycji.
* - niepotrzebne - W mniemaniu Adresata - klauzule pro5zę pominąć,
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komentarz do wniosku:
Pomimo, iż W rzeczonym Wniosku powołujemy się na art. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1950
r. Kodeks postępowania adm in istracyjne8 o
|Dz.U.2076,23 t.j, z dnia 2016.01.07) - W naszym
mniemaniu niniejszy przedmiotowy Wniosek/Wnioski - nie powinny być rozpatryWane W
trybie KPA.
W głóWnej mierze - przedmiotowy Wniosek powinien być procedowany W trybie Ustawy o
petycjach (Dz.U.2014,!795 z dnia 2o74.o9.05) lub odpowiednio tJstawy o dostępie do
informacji publicznej (Wynika to zazwyczaj z jego treścii powolanych podstaw prawnych).
Zatem - W8. WnioskodaWcy niniejszy Wniosek może być jedynie fakultatywnie rozpatryWanV jako optymaIizacyjny W związku z ań. 241 KPA.
W naszych wnioskach często powolujemy sie na Wzmiankowany arI.247 KPA - scilicet:
"Przedmiotem Wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia or8anizacji,
WZmocnienia praworządnośc|, uspraWnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony
Własności,lepsze8o zaspokajania potrzeb ludności.'' - W sensie możliwościotwarcia
procedury sanacyinej.
Każdy Podmiot mający styczność z Urzędem - ma prawo i obowiązek - usprawniać struktUry
administracji samorządoWej.
Decydenci mogą również dokonać Własnej interpretacji - zgodnie z brzmieniem aft. ż22 KPA,
Nazwa WnioskodaWca - jest dla uproszczenia stosowna jako synonim nazwy .'Podmiot
Wnoszący Petycję" - W rozumieniu art. 4 ust. 4 Ustawy o pótycjach (Dz.U.2o14.1195 z dnia
2014.09.05)
Pozwalamy sobie róWnieź przypomnieó że ipso iure a rt. 2 Ust. 2 Ustawy o dostępie do
informacji publicznej " (...) od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie Wolno
żądać wykazania interesu prawnego Iub faktycznego,

Wnioskodawca -proforma podpi5a1- ninie.iszy Wniosek - bezpiecznym kwalifikowanym
podpisem elektronicznym (w zalączeniu stosowne pliki)- choć według aktualnego

orzecznictwa brak podpisu elektroniczne8o nie powoduje bezprzedmiotowościWni05ku,
stosownie do orzeczenia: Naczelne8o sądU Administracyjne8o W Warszawie l osK 127zo8,
Podkreślamyjednocześnie, iż przedmiotowy Wnio§ek traktujemy jako próbę usprawnienia
organizacji działania Jednostek Administracji Publicznej - W celU lepszego zaspokajania
potrzeb ludności. Do Wniosku dotączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, zawiera on taką samą treść,jak ta która znajduje
się W niniejszej
Wiadomości e-mail. Weryfikacja podpisu iodczytanie pliku Wymaga posiadania
oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotóW
- z8odnie z ustaWą, śWiadczących usługi certyfikacyjne.

celem naszych WnioskóW jest - sensu largo - usprawnienie, naprawa - na miarę istniejących
możliwości- funkcjonowania struktur Administracji Publicznej - głownie W
Gminach/Miastach - gdzie jak Wynika z naszych WnioskóW - stan faktyczny Wymaga Wszczęcia
procedur 5anacyjnych,
W Jednostkach Pionu Administracii Rządowej - stan faktycznyjest o Wiele lepszy.
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ZWracamy uWagę, że Ustawodaw€a do tego stopnia stara 5ię - poszerzyć spektrum moźliwoścj
poróWnywania cen iWyboru różnych opcji rynkowych oraz przeciwdziałać korupcji W

Administracji Publicznej - że nakazał W §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia
Prezesa Rady MinistróW z dnia 18 stycznia 2011 r. W sprawie instrukcji kancelaryjnei (-) (Dz.
U. z dnia 20 stycznia 2011 r.)- archiwizowanie, róWnież Wszystkich niezamóWionych ofert, a
co dopiero petycji iWnioskóW optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni się
z pewnościądo Większej rozwagi W Wydatkowaniu środkóW publicznych.
Duża ilośćpowoływanych przepisóW praWa W przedmiotowym WnioskU, Wiąże się z tym, że
chcemy uniknąć Wyjaśniania intencji i podstaW prawnych W rozmowach telefonicznych - co
rzadko, ale jednaĘ ciągle ma miejsce W przypadku nielicznych JsT,
JeżeliJsT nie zgada się z powofanymi przepisami prawa, pro5imy aby zastosowano podstawy
prawne akceptowane przez JsT,
Dobro Petenta i jawnośćżycia publicznego jest naszym nadrzędnym celem, dlate8o staramy
się róWnieź upowszechniać zapisy Ustawowe dotyczące Wnioskowania. Kwestie te
Ustawodawca podkreśliłi uregulował W art. 63 Konstytucji RP: "Każdy ma prawo składać
petyc.ie, Wnioski iskargi W interesie publicznym, Własnym lub innej o5oby za jej zgodą do
organóW Władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z
Wykonywanymi przez nie zadaniamizleconymi z zakresu administracji publicznej.'' oraz W art.
54 ust. ]. Konstytucji RP "Każdemu zapewnia się WolnośćWyrażania swoich po8lądóW oraz
pozyskiwania i rozpowszechniania informacji."

Pamiętajmy róWnież o przepisach zawartych inter alia: W ań. 225 KPA: ''§ 1. Nikt nie moźe
być narażony na jakiko|wiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożeniaskaĘi lub wniosku
albo z powodu dostarczenia materiału do publikacii o znamionach skargi lub wniosku, ieżeli
działałw granicach prawem dozwolonych, § 2. organy państwowe, organy jednostek
samorządu terytorialne8o i inne organy 5amorządowe oraz or8any organizacji spolecznych są
obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki iinnym działaniom ograniczającym prawo do
składania skarg i wnioskóW lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach skargi
lub wniosku"'
Ek5perci NlK piszą: "Niewielka liczba skladanych WnioskóW o udzielenie informacji publicznej,
liczba skarg zlożonych do WSA, jak również liczba pozwów złożonych do sądów rejonowych,
śWiadczyćmoże o braku zainteresowania W e8zekwowaniu powszechnego prawa do
informacji publicznej. z drugiej strony, realizację tego praWa utrudniają podmioty
zobowiązane do pełnej przejrzystości swo.iego dziatania, poprzez nieudostępnianie
Wyma8anej informacji publicznej" IProtokół pokontrolny dostępny W sieci lnternet:
LBY-4101-09/2010]. Mamy nadzieję, zmienić powyższą ocenę, być może nasz Wniosek choć W
niewielkim stopniu - przyczyni się do zwiększenia tych WskaźnikóW.
oczywiście- Wszelkie ewentualne postępowania - ogłoszone przez Jednostkę Administracji
Publicznej - będące następstwem niniejszego Wniosku - należy przeprowadzić zgodnie z
rygorystycznymi zasadamiWydatkowania środkóW publicznych - z uWzględnieniem
stosowania zasad uczciwej konkUrencji, prze.irzystości itransparentności- zatem W pełni le8e
a rtis.
Ponownie sygnalizujemy, że do Wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. WeMkacja podpisu iodczytanie pliku Wymaga
posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia op|at, można uzyskać na stronach WWW
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podmiotóW
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z8odnie z ustawą, śWiadczących usluBi certyfikacy.ine.

,zaĘczniki:
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EfektywnośćEnere8tyczna
Biuletyn_Energia.pdf

-

optymalizacja kosżtóW

EfektywnośćEnergetyczna
Folder.pdf

-

optymalizac.ia-KosżtóW W

W

JsT

251 KB

JsT-s4E-Energy-

4,6 MB

lnicjatywa- Walczmy ze smo8iem - zarządzaimy energią - dbajmy o
poWietrza.doc

czvstość230 KB

lnicjatywa- Walczmy ze smogiem - zarządzajmy energią
poWietrza.doc.xades

czystość316 KB

-

dbajmy o
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