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Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej

(D2.U 2001 .142.1591 j.t.)

JST) - w

rozumieniu art. os

u"I!łtl8tĘłęnp

Dane' wnioskodawcy/wspÓłwnio-skodawcy.znqj9ują
się poniżej oraz - w zaĘczo.nym pliku sygnowanym bezpiecznym
podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyłiłatem - stosownie oo bvs
oivciiÓ;,"*y z dnia 18 września

2001 r.

o

podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450) oraz przepis

(D2.U.201 4.1 1 95 z dnia 201 4.09.05)

w źi. ą'tist' s

ustawv

o p"tvii"cr'

Preambuła:

Stosownie do brzemienia art. 24 ust. 2 pkl.7 Ustawy o pracownikach samorządowych (Dz' U. z dnia 18 grudnia
2008 r.) -

do obowiązk w pracownika samorządowego nalezy w szczeg lności (...) śtałe'podnos.eniekwalifiki";i

zawodowych".

ił'ń;ttn sci

,,

W związku z powyzszym:

2014 r. o peĘcjach (Dz.U.2014.1195 z dnia
91l !ą mocy art. 63 Konstytucji RP, w trybie Ustawy ? dnia 11 lipca
20{4.09.05) 'wnosimy pęty9'ę o_ utworzenie przez Kierowniła jsr -_"biblioteizlii 'ś"rnd12loo111"";a _
* kt ;"j

kompletowane będą pozycj.e książkowe przydatne Pracownikom Urzędu do podnoszenia kwalifiiacji stosownie do
wzmiankowanej dyspozycji art. 24 ust. 2 pkt 7 Ustawy o pracownikach samorządowych (Di. U. z'dnia
18 grudnia
2008 r.)

Dodatkowy komentaz do Petycji:

w gięrwg1y1 rzędzie - jako przydatne- m99ą okazaĆ się pozycje książkowe dot. ostatnich zmian w zasadach rozliczania
podatku VAT - w obszarze Jednostek Administracji Publiczn j oraż dotyczące ostatnich nowelizacji
usta*y o sluioie
cywilnej,

9-z)WlryP''e_q{.9ust1pkt.1litcorazart.6ust.
(Dz'U.2014.7.82

1pkt.2lit.bUstawyzdniaG.vrrześniaodostępiedoinformacjipublicznej

j.t.) wnosimy o udzielenie informacji
w frzedmiocie - jaką
pozycji ksiązkowych wydatkował Kierownik JST w 2016'publ|cznej
r.

ze nie

$3) Pomimo,

wnioskujemy

o

kwĘ n"-'"xup

spec;alistycznyni

informację pzetwozoną w zakresie wymagającym znacznych nakład w pracy,

uzasadniamy nasze pytania stosownie do brzmienia art. 3.ust' t !t<t' t.ustawy o irost pie ,jo intor'a"i'! publicznej _
tj', ź
przedmiotowa informacja oraz ewentualna p źniejsza pr b.a opiymalizacji t go.obsż'aru
*voaie śĘ-slczegolnle ist6tn'a z
punktu widzenia lnteresu Społecznego. Nasze stanowisko i "Konstiuk$wny'NiepokÓj
Podatniia,,w Ę'mierze-koresponou;e z
doniesieniami. medialnymi -' ad.
http://Www.gazetakra'kowśka.p'uurtyrurlioses7z m-ina-placila-za-szkolenia_
.
9xęmplum
nauczycieli-w-luksusowych-hotelach-i-willach, id, t. html
Sa)'Aby zaproponować potencjalne rozwiązania zeczonej problematyki - zwracamy Pa stwa uwagę na - ciekawe w naszym
mniemaniu- pozycje książkowe, kt re mogą stanowić zalążek - tworzonej ''Bibliote zki samoząooi"la;
-|owinno

Poniżej przedkładamy opisy wybranyctr pozycji
uwzg lędnien iem

zasad uczciwej konkurencji, etc

-

ocźywiścieeweniualne ich zamÓwienii

odbyĆ

_

się z

Mamy nadzieję, Że rzeczone specjalistyczne pozycje. książkow-e będą zarzewiem - tworzenia profesjonalnej ',Biblioteczki
pa19zadolł9a'' ktÓra po kilku latach.będzie zawier'aĆ kompendium-wiildzy ksiązkowej _ pozwat'a;ąą'Urzędriikom jeszcze

lepiej wypełniać powierzone im zadania i kompetencje.
$5) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego. wniosku w trybie
z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprgwi9 organizacji przyjmowania i rozpatrywania s.
Nr 5, poz. 46)

-

na adres e-mail biblioteczka-samorzadowca@samozad.pl

$7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministr w
irvniosk w' (bz. U. z

dnia

22 stycźna 2002

r.

!!| w1o9i1y o to' aby odpowiedź w przedmiocie powyższych p tycji żożonychila mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie art'

221 i 241 KPA, została udzielona - zwrotnie na adres e-mail biblioteczka_samorzadowca@samozao.il - stosownie do art.
244 52 KPA.
$7) Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym _ stosownie do wytycznych Ustawy
z dnia 18 wrzeŚnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz U. Nr 130 poz. 1450)
Wnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
P rezes Zarządu: Adam Szu lc
ul. Poligonowa 1
04-05'l Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln

www.gmina.pl

www.samorzad.pl
:

Dodatkowe informacje:
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz'U.2O14.1195 z dnia 2014.09.05)

-

osobą reprezentująca Podmiot

t

Wnoszący petycję

_

jest Prezes Zaządu Adam- Szulc

pomocą środkÓw komunikacji
Ustawy - petycja niniejsza. została złożonaza
jest
biblioleczka_samozadowca@samorzad'pl
po.łvćrJrtronicźnej
adresem
elektronicznej - a Wskazanym zwrotnym
Adresatem Piltycji - jest Organ ujawniony w komparyqt'
Stosownie do art'

4 ust. 2 pkt. 5 ww.

-

(w
bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym
powoduje
nie
elektronicznego
podpisu
ozecżnictw brak
załaczeniu stosowne pliki) - choć według artuai.ego'
śiou-eominiśt'ai;yjnegow Warszawie l osK 1277108'
bezprzedmiotowości wniosliu, stosownie oo oi."o"n'ii,-Ń;c.-el.;
Jednostek
ilrÓbę usprawnieniiorganizacji działania
Podkreślamy jednoczeŚnie, iz przedmiotowy *nioś"ili'"[Gmyla1o
lnościdżiecii młodzieży'Do wniosku
iuonos"iur)'".c.eg
ź""pox"j"niil;i';"
Administracji Publicznej ;;;i'l;p";"go
treŚÓ' jak ta kt ra
wai'ym p ooi9ę' eleklronicznym, z:-awiera on taką samą
dołączono plik podpisany n"'i,i"L.vii r.i"alifir
oprogramowania'
posiadania
pliku
wymaga
e_mail. Weryiit""i! p opi'-u- i odczytanie
znajduje się w niniejszej
Świadczących usługi
ustawą
ź
zgod-nie
podmiot
w
v{lww
'ii'olr'tsł
ktÓre bez ponoszenla opłat, można uzyskać

fiifr"łH:i:"*nlo!|J'ror.a

podpisał - niniejszy.wniosek

"" "iio'i""h

certyfikacyjne.

linr

.l
... ._'Li^ lustawy
l-łĄr.^, zz r{nia
dnia.11.1 lipca 2014 r' o petyciach (Dz:.U.2014.1195 z dnia
Niniejszy wniosek powtnlen by rozpatrywany w trybie
jest - sensu largo - usprawnienie' naprawa - na
wniosku
gdyi
-jest
dodatkowo
2014.09.05) - aft. 241 KpA - lodany
""f".
Publicznei.
.i"r|l.i'"ją"ycn mozliwoici i tunr j no'"nia. struktur Administracji
- poś."oyć.spei<trummożliwościpor wnywania cen i wyboru
Zwracamy uwagę, ze ustliłloaw"" !o t"go stopnia'si"ra "ię
- że nakazał w $6 ust' 2 pkt' 2 załącznika nr
nomi'''isiracji-Publicznej
r żnych opcji rynkowycn oo, prr""i'dzia ć.koiup;i-w
instrukcjikancelaryjnej, ("') (Dz' U' z
r'wsprawie
prJiJlJn"jv'rvlini.tro*''o,łi"'iaśł"'nia2011
1 do Rozpoząd."ni"
*.ii"lr.i"n niezam wionych ofert, a ćo dopiero petycji i wniosk w
archiwizowanie, ro*niei
"-l;'.-ydnia 20 stycznia 2011 r.)
i;Ę z pewnoscią oo większej rozwagi w wydatkowaniu ŚrodkÓw
optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie'
wniosku,.wĘże się z. tym' żę chcemy uniknąć wyjaśniania
Bt?:*'':',To"wotywanych pzepisÓw pr?wa.ry pzedmiotowym
pzypadku nielicznych
_
i"o'i"t<, ciągte ma miejsce w
intencji i podstaw pru*ny"t"* iJ.'owach telefoniJiv.rł ".i '"oro, "l"
podstawy prawne akceptowane pzez
j3J;,,
,'a nie zgada się z powołanymi pzepisami prawa, prosimy aby zastosowano

-

staramy się r wnież upowszechniać

dlatego
,","n," ijawnośĆżycia publicznego ję9t naszym nadrzędnym celem,
podireśliłi uregulował w art' 63 Konstytucji RP;
Ustawbdjwca
xwestie'te
ia'
wlio"xo*"
dotycz;;
zapisy Ustawowe
osoby. za jej zgodą do organ w
i' i'tł"Ji" puulionv', własnym lub innejprzez
,,Każdy ma prawo sxłaoa?E'y"l;"";.'Y-;9iil
nie. zadaniami zleconymi z
"x]i
ui7zlu.''z'wykonywanymi
w
.połecznycn
publicznej oraz d; Ę;;*Ji i in.t'ltu"ii

iilio

władzy

zakresu administracji publicznej.', oraz W art.

p"glil;* ;r".

sł ,I't.-ir

ian ia

'łii*ji

F;'r"z

informacji'"

"-j

zap wnia się

wolnoŚÓ

wyrażania swoich

pozyśkiwania i rozpowszechn
''Pzedmiotem wniosku mogą byÓ w
kolei w art' 241 rpł ustaviooawca zachęca'-oo'-aliy*nosci .obywatelskiej,
pracy i zapobiegania nadużyciom'
usprawnienia
pi"*ooądności,
szczeg lnościsprawy ulepszenia organizacji, wzmJcn]"ni"
ludności'"
p9to.
o.nio v *i"'noŚci, l psz go zaspokljania
ę!
na jakikolwiek
interJf,, * art.225lśPA: "s 1' Nikt nie może być naraŻony publikacji o
Pamiętajmy r wnieŻ o p.i"pi""Jn zJwartycn
do
materiału
dostarczenia
powodu
iuo wniosku albo z
uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia. sxargi
2 organy pa stwowe' organy jednostek

Z

* g,""ni"J"n"piffiJ:*:jych $
znamionach skargi lub wniosku, jeŻeli działał
pzeciwdziała
oraz organy organizatji siołeczn-yctr-sąobowiązane
samoządowe
organy
iinne
samoządu terytorialnego
lub dostarczania informacji - do
iwniosx-w
sxaig
itiłaoa"nia
p;;;;
d
hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczają;y''
złożonychdo
gl!,#:l Ńi-'lilł1fl,:HŁ1E'i*łJ':;:l;"ych wniosk w-o udzielenie informacji publicznej' liczba skarg
braku zainteresowania w
o
może
re4ln9wv9|'
|-{j|;
;;'
.swiadczyć'
WSA,. jak r wnież l6zba pozw w złożonych
ipu[li"';"ła?li:':i^.t.onv, '"iti'"cję tego prawa utrudniaiąpodmioty
publicznej''
egzekwowaniu po*..""ti" o pi"*u oo inti'."
działania, powzeJ -nieuoośiępnianie wym-aganej . informacji byĆ może
zobowiązane do pełnej prżejrzystości .syvojeqo
ocenę,
powyzszą
zmienić
naUzieję,
Mamy
lnternet: LaVłioi-oglżo10].
tProtok ł pokontrolny d stępny w sieci
wskaŹnik w'
p.zyczyni się do zwiększ*]1l_"h j"dn""tkę
nasz wniosek choć w niewielkim stopniu Administracji Publicznej _ będące
]
prz"'
ogłosżone.
winia
posięp
oczywiŚcie _ wszexiJ e*"ntuuin'"
zasadami wydatkowania Środk w
zgodnie
pr'eprowao'ie
następstwem niniejszego wniosku - należI
'yg;łity"'nymi
i
i'l,iźv'tosci transparentnoŚci - zatem w pełni
publicznych - z uwzględnieniem stosow.ni"
kwalifikowanym podpisem elektronicznym'
do wniosku dołączono plik podpisany.bezpiecznym
5s;#łŁ sygnalizujemy, żejak
Weryfikdcja podpisu i odcz$anie pliku
ili"ooinosiiL-mail.
ni.'i"i''"i
zn"i.iup'"ię?
ra
ta kt
zawieraon taką s"'ą tie.ą
na
stronach WlĄM/ podmiot w - zgodnie
użyskać
mozna
po
ośrenia'opłit,
Wvmaoa posiadania oprogramowania, ktÓre oe.
ii,.tailą, Świadczących usługi certyfikacyjne'

'
.".łj"uJ;il; k"",, *li,

