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Adresat: ad resat. urzad @sa morzad.pl

Kopia: dwnik@ nik.gov.pl

Kierowni k Jed nostki Sa morzqd u Terytoria I nego (da I ej umieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorzqdzie

gminnym (D2.U.2018.994 t.j. z 2018.05.24l,

Dane wnioskodawc6w (Podmiot6w wnoszEcych petycjg) y'najdujq siq poniiej oraz - w zalqczonym pliku sygnowanym

bezpiecznym pod pisem ele ktronicznym, we ryfi kow walifikowanym certyfikatem - stosownie do dyspozycji

Ustawy z dnia 5 wrzeSnia 2016 r. o uslugach zaufunia oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U'2016.1579 dnia

2016.09.29) oraz przepis6w art.4 ust.5 Ustawy o petycjach (D2.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) (D2.U.2014.1195 z

dnia 2014.09.05) - Data dostarczenia - zgodna z dysporycja art, 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (D2,U.2OL7.459 t i.
z 2017.03.021

Preambufa Petycji:
W miesiAcu listopadzie 2017 r. pytalismy Jednostki Samorzadu Terytorialnego - w trybie ustawy o dostepie do

informacji publicznej czy posiadajq sporzqdzone, aktualne projekty zafoiei do planu zaopatrzenia w cieplo, energie

elektrycznq ipaliwa gazowe - stosownie do dyspozycji art. 19 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

1D2.u.2017.220 t.j. z 2ot7.02.061.
Jak wynlka z uryskanych odpowledzi - prawle 50% JST (slcll nie poslada wzmiankowan€go proiektu - co budzi nasze

zdziwienle i urasadniony niepok6i podatnlka'

R6wniei zadania zwlqzane z obowiqzkowym wdraianlem Jrodk6w poprawy efektywnosci enerSetycznei - w

rozumleniu Art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2olt r, o efuKywnosci energetycznej (D2.U.2016.831 z dnia

2016,00,11) - se ignorowane pnzez gros gmin, kt6re odpowladajqc na nasz wniosek - czesto sygnalizowafy calkowity

brak aktywnojci w tym obszarze urykolrywanla zadai publlcrnych.

Fakt ten driwl tym bardzie, - ze w ostatnlm czasie - medla szeroko donoszq o p.oblematyce zwiazanej ze smogiem i

zatrwalajqcq jakoSclg powietna w niekt6rych polskich gmlnach, k6re znajduje sie czqsto - w czol6wce

niechlubnych ranklng6w w UE.

W zawiazku z tym - w naszym mniemaniu - aby zwiekzad moiliwe do wykorzystania opcje zwiazane z poprawq

efuktywnogci energetycznej Urzad - powinien mied jak najwiqkszy wachlarz moiliwych rozwiqza6 - do ewentualnego

wvkorzystania.

Dlatego jednoczesnie wraz z petycja wnosimy o zadekretowanie i ewentualne zarchiwizowanie zalqcznik6w (pro5ba o

zarchiwizowanie jest fakultatywna) oraz podanie - zwrotnie wraz z odpowiedzia na petycjq - odnoSnej klasy z

wykazu akt - stosownie do brzmienia 95 ust. 2 zafecznlka nr 1 do RozporzQdzenia Prezesa Rady Ministt6w z dnia 18

stycznia 2011 r. w sprawle Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz instrukcil w sprawle

organizacJl I zakresu dzlafania archlw6w zakladowych {Dr' U. z dnia 20 stycznla 2011 r.l

TreSd Petycii :

w zwiazku z powyiszym

51) Na mocyart.63 Konstytucji RP w zwiqzku z art 2 pkt 1,2 i3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

(D2,U.20!4.If95 z dnia 2014.09.05) w zwiezku z art. 241 Kodeksu postepowania administracyjnego (wnioski

optymalizujqce funkcjonowanie administracji publicznej), wnosimy petycjq do Kierownika JST o pr6bq wdroienia w

Gminie - rozpowszechnionego w Krajach rozwinietych - systemu zarzedzania i Monitorowania Energii.

CzqSC Podmiot6w korzyta nawet z rozwiqzai abonamentowych w tym wzgledzie.

91.1) Chcemy dzialad w pelni iawnie i transparentnie - dlatego - wnosimy o opublikowanle tregci petycji na stronle

internetowej podmlotu rozpatruhcego petych lub urzedu go obslugulecego (Adresatal - na podstawie art. 8 ust. 1

ww. Ustatvy o petycjach - co Jest iednoznaczne z wyraienlem zgodny na publikacJe wszystklch danych Podmiot6w

Wnoszacych Petycje,

51.2)Jegli odpowledi na nasz? petyci€ bedzle twierdzaca - wnosimy r6wniei o poinformowanie - Petycjodawc6w -

na wskazany poniiej adres e-mail - o ewentualnym termlnie wsrcz€cla - przez Gmine/Miasto procedury w trybie

Ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r. - Prawo zam6wiefi publicznych (Dz' U.220!5 r. poz' 2164, z p6in. zm.l

zku z art.24t KPA " i

-zffiAihiai\4V c''\i'd, na Lepsze
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BiorAc pod uwagq uzyskane odpowiedzi na nasze poprzednie wnioski - jesteSmy przekonani, ie w uzasadnionym

interesie spofecznym - pro publico bono - urzed powinien wdroiyd procedurq optymalizacyjna w tym wzgledzie.

Jeden z podmiot6w sygnujAcych petycjq zajmuje siq ex professo - omawianym obszarem w szerokim spectrum uslug -

dlatego tym bardziej - w ramach posiadanego know- how - w uzasadnionym interesie spofecznym - ma prawo podjqC

p16bQ optymalizacji wydatk6w publicznych w tym wzgledzie - np. w trybie art.24IKPA'

Oczywiscie ewentualne prrychylenie sie do Petycii - powlnno nastepic z poszanowaniem zasad okreSlonych w

Ustawfe z dnia 29 stycznia 2OO4 r, - Prawo zam6wlef publicznych (Dz. U. z 2015 r. Poz' 2164,2 Poin' zm.) - jednakie

aby testowo zaprezentowad dostqpne na rynku rozwiezania w tej mierze - zafqczmy przykfadowq prezentacjq

opracowane przez jeden z podmiot6w wnoszqcych pctycje - Firme 54E SA - ex professo zajmujaca si€ rzeczona

problematykq.

Wnoslnry o niewykonywanie teleton6w do petyciodaurcy/wnioskodawcy - stosownie do art. 14 5 1 KPA oraz

przesyfanie odpowiedzi/informacji - jedynie w formie elektronicznej (bez uiycia poczty konwencjonalnej) pod podany

adres:@-przypominamyiezar6wnoWladzaUstawodawcajaki
Wykonawcza szczeg6lnq rolq przywiqzuje w ostatnim czasie do komunikacjielektronicznei z lnteresantami.

52) wnosimy o niezwfoczne - zw.otne potwierdzenle otzymania nlnlejszej petycil na adres: gbKyglgsq
enersewczna@samorzad.Dl

93) Wnosimy, aby odpowiedi udzielona w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (D2.U.2014.1195 z dnia

2014.09.05), znajdowala sie w tregci zwrotnej wiadomogci e-mail, wysfanej pod adres e-mail: efektvwnosc-

enerqetvczna@samorzad.ol

Osnowa Petycji:
ponownie podkreSlamy, ie w naszej ocenie sprawa dotyczy istotnych element6w zwiqzanych z iyciem zbiorowym oraz

kztattowaniem dobrych nawyk6w w obszarze ochrony Srodowiska, etc

petycja zostala sygnowana - kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 5

wrzeinia 2016 r. o uslugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (D2.U.2016.1579 dnia 2016'09'29)

Pod miot Wnoszqcy Petycjq

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarzqdu: Adam Szulc

ul. Poligonowa L

04-051 Warszawa

nr KRS:0000059459

Kapitat Zaktadowyt 222.000,00 pln

www.gmina.pl www.samorzad.Pl

S4E S.A.ul. Samuela Lindego 1C 30-148 Krak6w

Sp6lka zarejestrowana w Sqdzie Rejonowym

dla Krakowa - Sr6dmieScia w Krakowie

Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego

pod numerem KRS 0000034998,

Nf P: 675-21-80-819, REGON : 356267368,

wysoko6i kapitatu zaktadowego:

t.737.17L,00 ztotych, kapitat wplacony w catodci.

Dodatkowe informacje:

Stosownie do art.4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (D2.U.20t4.L195 z dnia 2014.09.05) osobq reprezentujAca
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Podmiot wnoszacy petycjq iest Prezes Zarzqdu Adam Szulc.

Stosownie do art.4 ust.2 pkt. 5 ww. Ustawy petycja niniejsza zostafa zfoiona za pomocq Srodk6w komunikacji

elektronicznej, a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: efektvwnosc-enersetvczna@samorzad.Dl

Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycii.
+ - nieootrzebne - w mniemaniu Adresita - klauzule prosze pominqi.

Komentarz do Wniosku:
Pomimo, ii w rzeczonym wniosku powofujemy sie na art. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania

administracyjnego (D2.U.2016.23 t.j. z dnia 2016.01.07) - w naszym mniemaniu niniejszy przedmiotowy

wniosek/wnioski - nie powinny byd rozpatrywane w trybie KPA.

W gl6wnei mierze - przedmiotowy wniosek powinien by6 procedowany w trybie Ustawy o petycjach (D2.U.2014.1195

z dnia 2014.09.05) lub odpowiednio Ustawy o dostepie do informacji publicznej (wynika to zazwyczaj z jego treici i

powofanych podstaw prawnych). Zatem - wg. Wnioskodawcy niniejszy wniosek moie byd iedynie fakultatywnie

rozpatrywany - jako optymalizacyjny w zwiqzku 2 art. 241 KPA.

W naszych wnioskach czesto powolujemy sie na wzmiankowany art. 241 KPA - scilicet: "Przedmiotem wniosku moga

byd w szczeg6lnosci sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworzqdnofci, usprawnienia pracy i zapobiegania

naduiyciom, ochrony wfasnoici, lepszego zaspokajania potrzeb ludnosci." - w sensie moiliwosci otwarcia procedury

sanacljnej.
Kaidy Podmiot majqcy stycznosi z Urzqdem - ma prawo i obowiqzek - usprawnia6 struktury administracii

samorzqdowej.
Decydenci mogq r6wniei dokonad wtasnej interpretacji - zgodnie z brzmieniem art. 222 KPA.

Nazwa Wnioskodawca - jest dla uproszczenia stosowna jako synonim nazwy "Podmiot Wnoszqcy Petycie" - w

rozumieniu art.4 ust.4 Ustawy o petycjach (D2.U.2014.1195 z dnia 2014'09.05)

pozwalamy sobie r6wniei przypomnied, ie ipso iure art. 2 ust. 2 Ustawy o dostepie do informacji publicznei " (...) Od

osoby wykonujecej prawo do informacji publicznej nie wolno iqdai wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Wnioskodawca - pro forma podpisal - niniejszy wniosek - bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w

zafaczeniu stosowne pliki) - chod wedtug aktualnego orzecznictwa brak podpisu elektronicznego nie powoduje

bezprzedmiotowosci wniosku, stosownie do orzeczenia: Naczelnego Sqdu Administracyjnego w Warszawie I OSK

L277lO8, podkteilamy jednoczeSnie, ii przedmiotowy wniosek traktujemyjako pr6bq usprawnienia organizacji

dzialania Jednostek Administracji Publicznej - w celu lepszego zaspokajania potrzeb ludnojci. Do wniosku dolQczono

plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on takq samE tre66, jak ta kt6ra

znajduje sie w niniejszej wiadomosci e-mail. Weryfikacja podpisu iodczytanie pliku wymaga posiadania

oprogramowania, kt6re bez ponoszenia oplat, moina uzyskad na stronach WWW podmiot6w - zgodnie z ustawa,

Swiadczqcych usf ugi certyfikacyjne.

Celem naszych wniosk6w jest - sensu largo - usprawnienie, naprawa - na miarQ istniejacych moiliwosci -

funkcjonowania struktur Administracji Publicznej - glownie w Gminach/Miastach - gdzie jak wynika z naszych

wniosk6w - stan faktyczny wymaga wszczecia procedur sanacyjnych.

w Jednostkach Pionu Administtacil Rzadowej - stan faktyczrry iest o wlele lepszy'

Zwracamy uwage, ie Ustawodawca do tego stopnia stara sie - poszerzyd spektrum moiliwosci por6wnywania cen i

wyboru r6inych opcji rynkowych oraz przeciwdziafad korupcji w Administracji Publicznej - ie nakazaf w 56 ust. 2 pkt. 2

zalacznika nr 1 do Rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,

(...) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) - archiwizowanie, r6wniei wszystkich niezamdwionych ofert, a co dopiero petycji

i wniosk6w optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie, przycryni siQ r pewnosciq do wiqkzej rozwagi w

wydatkowaniu Srodk6w publicznych.

Duia ilogd powolywanych przepis6w prawa w przedmiotowym wniosku, wiqie siq z tym, ie chcemy uniknqd

wyjaSniania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych - co rzadko, ale jednak, ciqSle ma miejsce w

przypadku nielicznych JST.

JeieliJST nie zgada siq z powolanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne akceptowane

orzez JST.

Dobro Petenta i jawno5d iycia publicznego jest naszym nadrzqdnym celem, dlatego staramy sie r6wniei

upowszechnia6 zapisy Ustawowe dotyczqce Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkreSlil i uregulowal w art. 63

Konstytucji RP: "Kaidy ma prawo skladai petycje, wnioski iskargiw interesie publicznym, wfasnym lub innej osoby za

201.8-09-1.3325
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jej zgodq do organ6w wtadzy publicznei oraz do organizacii i

nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej."

siq wolnodi wyra2ania swoich poglqd6w oraz pozYskiwania i

instytucji spotecznych w zwiqzku z wykonywanymi przez

oraz w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP "Ka2demu zapewnia

rozpowszechnia nia informacji. "

Pamiqtajmy r6wniei o przepisach zawartych inter alia: w art.225 KPA: "51. Nikt nie moie by6 naraiony na

iakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu zloienia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materialu do

publikacii o znamlonach skargi lub wniosku, jeiell dzialat w granicach prawem dozwolonych. s 2. organy

padstwowe, organy jednostek samorzqdu terytorialnego i inne organy samorzqdowe oraz organy organizacji

spofecznych sq obowiEzane przeciwdzialad hamowaniu krytyki i innym dziataniom ograniczajEcym prawo do skladania

skarg iwniosk6w lub dostarczania informacji- do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku."

Eksperci NIK piszA: "Niewielka liczba skladanych wniosk6w o udzielenie informacji publicznej, liczba skarg zfoionych do

WSA, jak r6wniei liczba pozw6w zfoionych do sqd6w rejonowych, Swiadczyd moie o braku zainteresowania w

egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Z drugiej strony, realizacjq tego prawa utrudniaja

podmioty zobowiAzane do pelnej przeirzystosci swojego dzialania, poprzez nieudostqpnianie wymaganej informacji

publicznej" IProtok6f pokontrolny dostqpny w sieci Internet: LBY-4101-09/2010]. Mamy nadziejq, zmieni6 powyisza

ocenq, byd moie nasz wniosek chod w niewielkim stopniu - przyczyni siq do zwiqkszenia tych wskainik6w.

Oczywiscie - wszelkie ewentualne postqpowania - ogfoszone przez Jednostke Administracji Publicznei - bedqce

nastepstwem niniejszego wniosku - naleiy przeprowad2ii zgodnie z rygorystycznymi zasadami wydatkowania Srodk6w

publicznych - z uwzglQdnieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzysto6ci i transparentnoici - zatem w

pefni lege artis.
Ponownie sygnalizujemy, ie do wniosku dofqczono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem

elektronicznym. Weryfikacja podpisu iodczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, kt6re bez ponoszenia

opfat, moina uzyskad na stronach WWW podmiot6w - zgodnie z ustawq, Swiadczqcych uslugi certyfikacyjne.

Zalqczniki.

Efektywn o6i E nereglyczna optym a I izacja koszt6w w JST Bi u letyn-E nergi a. pdf 251 KB

EfektywnoSi Energetyczna - Optymalizacja-Koszt6w w JST-S4E-Energy-Folder.pdf 4,6 MB

230 KB
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