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DatS: 21 ku,iefnia 20i6 10:28

Do:
Dol4c,: Podnoszenie l-wallhkac;l - Biblioteczka Samorz4dolvca.docx; Podnoszenie krvalifrkacji - Biblioteczl<a

Samolzadowca.docx. xades

Ternal OficjaLry \\/niosek nauroc),Ar1. 6l i 63 KonsfytucjiRP u'ztvtqzkuzatlt.24IKPA

l(islpvlik Jed"nostki Sarnorz4du Terl'torialnego (dalej .f ST) - w rozulrielriu ar1. 33 ust. 3 Ustaul'o
salrrop r zttdzi e gr.riruiS tn (D z. LI. 2 0 0 1 . I 42. 1 5 9 I i .t.)

Dane vnioskodau,cvlr.r,sp6lwnioskodalvcy znajduj1 sig poniZej oraz - tv zalqczon)'m pljku

sygrlo\ranym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfi.ko\ ranym ku'alifikora'an)'m

ierq,filaten - stoiow,nie do dyspo4,cji Ustawy z dnta 18 rvrzeSnia 2001 r'. o podpisie

elektroricznvm (Dz. U. Nr 130 poz. 1450) oruzprzepisdu, art. 4 ust. 5 Ustawy o pebicjach

(Dz.I) .'.01 4.1 1t9 5 z dnia 20 i 4.09. 05)

Prearrrtula:
Stosora.tie do bi'zemienia art. 24 nst.2 pkt. 7 Ustawy c pracovarikach samorz4doirych (Dz,U. 

V .

dnia i Sgrudnia 2008 r.) - ,, do obou,i4ikorv pracoutriki samorz4dowego nalezy rv szczeg5lnoSci

(...) stale podnoszenie ku,alifikacji i umiejEtno5ci zatvodow)'ch".

W zvviqzku zporylsrym:
$1) Namo cy afi..63 Konstytucji RP, w trybie Ustawy zd:nta 11 lipca 2014 r. _o_petycjach
(O'r.U.iOt+.1L95 z dnia201.4.09.05) - rvnosirny_p-efycig o uhvorzenie przez Kierou'nika JST -
,ibiblioteczki sarnonzado$,ca" - rl,ktdrej komliietoFane bgd4 pozycje ksi4tkou'e pr4'datne
Fracoqnikom Urzgdu do podncszenia lnvalifikac.!i - stosos'nie do rvzmiankovt'anej d}'spozl'cji

art. 24 ust. 2 pkt" 7-Usta*y o pracownikach samorz4donl,ch (Dz. U. z dnia 1E grudnia 2008 r.)

Doda-tkouy komentarz do Fetycji:
w ;L;;r;y;;2;i*- jako prrydatnemog4 okazac sig pozl,cje ksi4zkowe dot. ostatnjch zmian w

zaiadach,rozliczaniapo-aatku VAT - r, obszarze Jednostek Administracji Publiczrej oraz do\'czqce

ostatnich nou,eiizacji ustaury o siuzbie c)'u'ilnej.

52) \^/trybie art.6ust. l pkt. 1 htcorazart.6ust. 1pkt.2lit. bUstanl,'zdnia6rttzeiniaodostEpie
do'infonnacji publicznei 1A2.U.2a14.782j.t.) u,nosimy o udzielenie informacji publicznej rv

przedmioci. -:rlA kv,roiq na zakup specjaiist5,g zn\tmpozycji ksi4zkoul'ch ra'ydatkorval Kierounik

JST rv 2A16 r.

$3) Porlinro. 2e nie uarioskujemy o informacjE przetwolzon4 \\r zakresie i.r,1'magajqc)'nt alacztt,l'ch

nafuad6tv prac\r, uzasadniamy nasze p),tania stosownie do blzmienta afi.3 ust' 1 pk1.. 1 Ustau-v o

dostEpie do inforniacji publicznej - t1,m, 2e przedmiotorva infonna.cja oraz eurentualna

poatiejsza pr6ba opq,ila.lizacji tego obszaru v,),daje siq szczeg6lnie istotna z.punktu u'idzenia

interesu Spolecznego. Nasze stanou,isko i "Konstruktyrvny Niepokdj Fodatni[ia" \t'tej mierze

koresponduje z doniesieniami med!aln3'llli - ad exernpnum

UUB.ls,*-:rgsrc.td$"sAs[s&ap!$$is#363S3j?"gm$i3:X]Ijte iia'" :
luksusolt'"r,ch-I:lgtellar:h-i-rq, i[tac]r, iC.t. htnr]

S+LqUy zapl:oponowac potencjalne rozv,,iqzatlLarzeczonej problernatyki - zwracamy Fa.tistri'a

u*'ugq ir.u -ii.tu,u,, rn, *isr."rn mniernairiu- pozl,cje ksi4Zkowe, ktSre mog4 stanornii zal4zek -

tivorzonej "E ibii oteczki Samcr:zadcv.'c A"

Ponizej przeckladam! 3pis, urybra,:;,'clr :toz:icji - ocz1,u;i5sie er,,,eu1uaine jcir zauT6n'ienie - plwirt'l,o

odb1,c si g z u-*'zglEdri iel.i en z asai, : czc, i,"ej h orrkureircj i. etc

t,tt^oerm 
f
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\4arreynad ziejq- ze Tzeczofle specjalisrl'c zne po4,cjeksi42kou,e bqd4zaruetviem - fivot'zenia
profes,onalnej "Biblioteczki Samolz4dou,ca" kt6ra po kilku latach bqdzie zau,ierai kompendiun-l
u,ied-4 ksiqzkou,ej - pozrvalai4cej Urzgdnikom jeszcze lepiej uypelniai potierzone im zadaniar
kompeiencje.

$5) \I/rosimy o zwrotne potv',ierdzenie otrzy,mania niniejszego u'niosku u,tt),bie
$7 Rozporz4dzenta Prezesa Rady Ministr6w z dnta 8 stycznia 2002 r. u,sprau,ie organtzaclt
przi,jnrowaniairozpatrywania s. i rvniosli6lar. (Dz, IJ.zdnta22 styczna2002r. Nr 5, poz. 46) - na

adres e-maii jd1iigSez,x a-sar::q12gqoui4gittm elzatpl
$6) Elrosimli o to, ab5, 6di161a,ied2 rry przedmiocie porvy2sz5,ch pet5,sji zlozottvch lla 1l1oc-\/ art. 63

Konsqtucji RP w trybie afi.221 i 241KPA, zostalaudzielorra - zu,rotnie na adres e-mail
bibiicttczka--satgZeCoyqqd,s4it:i-ag"d.p-! - stosorvnie do ar1. 244 52KPA.
$7) W::iosek zostai sygllo\\/any bezpiecznStn, kwalifikowanym podpisem elektronican)'m -

stosowtie do uylycarl,ch Ustawl, zdnia 18 u,rzeSnia 2001 r. o podpisie elektroniczn)'m (Dz, U. Nr

130 poz. i450)

Wniosliodarvcp:

Dodatkolve intbr"macj e:

Stosor+,nie do arr" 4 ust. 2 pkt. L Ustauy o pef-vc.iach (D2.u.2014.1,795 z dnia 2014.09.05) -

osobq reprezentujqca Podmiot \\'noszqc), peq,cjQ -

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 uM,. Ustaw)' - peq,cja niniejsza zastala zloZona zapcrnoc4 Srodkdu'

kornunikacji elektronicznej - a u,skazan).m zrzrlotnym adresem poczr)' elektronicznej jest:

bibiic',iec,zl;a -sair:orzaiior.r,ca i?sanrorzaij.j: 1,
Adresatem Petvc;i - jest Olgan ujau'niouy u' kompat-r'cji.

l(omentarz do Wniosku:
\tr/nioskodau,ca - pro iorma podpisai - niniejsz,v uniosek - bezprecznvm kwalifiI<or,r'an,vm

podpisern elektroniczn'y'm (u, zal4czenru stosou,ne pliki) - choi raredlug aktualnego orzecznictrva 
.

brak podpisu elelitrcnicznego nie pou,oduje bezprzedmiotou,oSci u,niosku. stosou'nie do olzeczenia:

Naczelnego S4du Acin:inistracl,jnego rv \\,'arszalvie I OSK 1277 /08. FodkleSlam1, jednocze$nie" iz

przednriotouy wniosek- traktujemy jako pr6bq usprau,nienia organizacjt dzialania Jednostek

,\dministracji Publicznej - vv celu Iepszego zaspokajania potrzeb ludno$ci u, szczeg6lnoSci dzieci i

rnlodziery. Do u'niosku dolqczono piik podpisany, bezpiecznyrn knalifik"o\\ian)/rll podpiserri

elektronicznvn, zar,,,iera on takq sain4 treSi. jak ta. ktora znajduje siq vu niniejszej rviadomodci e-

mail. Wer.,,fikacja podpisu i oCcz1,'tanie pliku \\.},maga posiaCania oprogramo\\'auia. kt6re bez

ltonoszenia oplat. mozrra uzyskac rra stronach WW\\i podmiot6u'- zgodirie z ustau'a. Su'iadczqc)'ch

uslugi cefirrfikacvine.
Niniej szy r,uriosek pon'iirien byc rozpalr\/\\rany u, trybie Ustau,y z dnia 1 1 lipca 2014 r, o pet5'cjach

(Dz.U.20i 4.1i95 z dnia 2A14.A9.05) - art. 211Y-PA - podany jest dodatko\4,o - gdyz ceiem unioshu
jest - sensu largo - uspi:awnienie, naprau,a - na miarg istniejqcvch rlozliu,o(ci - funl<cjonorn'ania

struktur Adrninisiia cj i Publicznej .

Zu:tacarty l-li\:p,93. ze ljsta-u'odawca do tego sicpiria stara siE - poszeri:5'i speklrutn tnozliu'odci
por5r,,,l1,iliaria. cen i -,,u,f i:olu i',iznr,cir opcji r]'niicv,ych ora:r przecll',,dziatai korupc-ji rl'
.,a,dr:rii'risl.lacji ]:'t-rlirc:;:r^:.e;; 'iena'xa:tai ',,r-[6,;st. : plt. i 

=al4czn:r-a:::'1 
Cl i-czpctziiz.e:ria Fle:esa

RaCl,l,4iaisti-',v z clia l! 511,g7r1i2 2Ai1 r. r,,,sprau'ie inst-iut;c-ii karceJaii,ji,ej, ( ..) (Dz. l.t, zin:a
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20 s15'cznia 2011 r.) - archiu'izorl,anie. rorvniez rn-s4'stkich niezail6u'ionych oferi.,ttco dopiero

lrery;jii u,niosl:or,,,opt1,rnalizac5,3n,vcir. Cieszv nas ten fokt niemierfiie.prT:J'czf ili siq zpervnoSciqdo

u'iEk=zj rozu,a gi u, v,,r' dalko t,aniu Sro cik6u, public zn1'ch.

DuZa i.iSe po,o ol1,* rriych prz-epis[11, pl3\\r? 1,,, przedurioto\\]'111 rvniosku, u'iaze sie z t1'ttt, z:e

chcenrl unilarqc 'rul,tusiiania iniencji ipodstau,pt'arvn1,cir,o,i'ozrrro,o'ach telefonicznlgh - co Izadko'

ale jedlak, ci4gle ma miejsce w pt'.ypudku nielicznych JST.

rczlti JST nie'igacia siE z pou,olan;,rni przepisami prawa, prosiniy ab1' zastosou'atlo podstaul'

prawrre akceptou,ane przez JST.

bobro petenia i jai.,noS6 zycia publicznego jest nas4,m nadrzgdnyrn celerl, dlatego staramy srq

r6wniez upowszLchliac zipisy Ustau,ou,i do11'cz4ceWnioskoivauia. Ku'estie te Ustara'oda\r'ca

podlaejlit i uregulcu'ai tn'u't' 63 Konsfl'tucji R?: ''Ku'd7' ]11a pl'a\\ro skladai pe['cje' tvnioski i
stargi rv interesie publicznl,m, rvlasnym lub innej osoby"za jej zgodqdo organou'.uladzy publicznej

oruidoorganizacji i instl,tucji spoieczny,ch rv zwi4zku z t1'kon;'u'anlnli pr*zeznie zadaniami

zleconlmiz zai<resu u"riiniri.r.,1i publicznej ." orazrv art. 54 ust. 1 Konstytucji RP "Kazdetnu

,uprrruiiusiq w'olnodc uryrazania su,oich pogt4ao* otaz poriskiu'ania i rozpou'szec'llriania

infoneracji."
Z koleiu, arr.247 KPA Ustara,odawca zachEcado aktywnoSci obyr.r'atelskiej. "Przedntiotetn

rvniosku mog4 b),i rv szczeg6lnoSci splawy ulepszenia organizacjr. u'zmocnienia praworz4dnofci,

usprarvnienil pru.5, i zapobie,eanianidu4crom, ochrony i4asuosci, lepszego zaspokajaniapottzeb

ludnoSci."
Panriqtajrn5, r6w'ruez o przepisach zau,afi!,ch inter alia: w art. 225 Ii ,JA: "$ tr..Nikt nie mo,e b3'd

,r*rr2o*y na jakikoln,iek uszczerbek lub zarzutz por,r'cdu zlotenia skargi lub u'niosku all:o z

pow,odu dostarczenia materialu do pubiikacji o znarnionach skargi lub wniosku, je2eli dzialal

iv granicach prawerr dozm,olonych. $ 2. Organy pafstwor.r'e, olgany jednostek samorz4du

tefrtorialnego i ir*. organy samorr4doro/e orazorgan)/ organizacji spolecznychs4 obowi?zane

priecitxdziaiai hamo.,r,Iriu t ryq,-t i iinn,*,m dziaiairiom ograntczq4%\'1rl prarvodo skladania skarg i

rim.iosk6r,v iub dostaiczania inioiuacji - 
-do 

publikacji - o znamionach skargi 1ub wniosku'"

Eksperci NIK pisza: "Nier,l,ie1ka ]iczba skladan5,gh umiosk6iv o udzielenie informacji publiczlej'

ficz|a skarg ziozoni-ch do \tr/SA. jak r6umiez li'czbaponv6rv zlolon,s'ch do s4d6rv rejonouych,.

Su,iaciczyi moze o brak-u zainteleiora,ania rv egzeku'owaniu powszechnego prawa do infonnacji

publicznej. Z dr-r:giej s'.ro11):, realizacjqt.ego prlu'a utrudniaj4 podrniott' zobort'i4z3ne do pelnej

p.rej.4rioSci su,6jego dziiania.popr:r.r'rriludostqpnianie-u1'rna-eanq-informacji publicznej"..

ip-LiOi pokontr,:1n'y dostqpnl,iv sieci Intemet: I-gy-+tOi-Og/20101.\4am7'nadziejq' zmienii

porn1,25ru;cenq. b;,,i"mor. nuo, ,o'iriosek choi t,nieu,ielkinr stopniu - pr4'c4'nt sie do nviqkszenia

b,ch rvska2nik6rl'.
Oczyrryi6cie - u'szeikie ewentualne pcstQilou'ania - ogloszone przezJednostkE.Admrnistracji

irubiicznej - bEdace nastepst\\,eui riiniejizego raniosku - nale4' przeprou'adzic zgodniez 
.__-i

lvgo$,sry,;znymi'zasa<laii rtu),ds1tro,ujrria Srodk6w publiczn,vch - z uu'zglEdnieniern stoso\\ianla

*iui uir"irulj konLurencii, przeirz),sroSci i tianspaientnoSci - zaterfi11' petrui lege arlis'

pono.;nie s5,gnaliz,rjern,r,,'ze'do irariosku dol4czono plik podpisanl; 6.r0,*.zll).lx iirt'aiifll:or,'rail\rr1

lodpisem .i.it.oni.rn),m" zau,iera on tak4 sanr4 tresc, jai< ta-kt6ra znalduje siE.u' niriiejszej

rviadomo6ci e-ilail' \l;t'yf'Lut3a prodi:isu i odczl'16ni" pliitu \q'lllaga posiadairia opl'ograll']or"'ania'

k6re bez potioszetiia aptit, n olrri uz1'skai na stronach WWW podmiot6u/ - zgodnie z\lstat"'a''

siviadcz4cl'ch uslugi cefiylikaciJne.

i<liercr,,,nik Jedi:ost<r SamrrrzAciu T,:r-r'::ria'rregc (dalej iST) - rv rczu:lieniu ari' 33 ust' 3 Ustai"lr ''''
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santo'i zadzte gmirutm (Dz. U. 2 0 0 I . 1 4 2. 1 5 9 I j . t. )

Dane u':ioskociarucr,/v,,sp6lu,ioskodau,cy znajiltjqsiE polriZej oraz - tr' .zal4c.zon)'m 
pliku

G; \,\a11,v1x bezpiecz.!m podpisem el_ektroniczri)'n , t*trOkos'an)'nt ku'alifikorvan)'m

.Li-tyfitot.r"- stoio*,nie do'dl,sper,cji Ustau,),zdnia 1B ri,r.ze(,ia2001 r. o podpisie

elekrodcznvm (Dz. U. Nr l3b poz. f +SO1 otizprzepis6w art, 4 ust' 5 Ustaw-v o petycjach

(Dz.IJ .201 4.1. 19 5 z dnta 201 4.09. 05 )

Prearnblla:
Stosormie do brzemie ria art. 24 ,tst.2 pkt. 7 Ustauy o placou'nikacir satlot'z4dora5'ch (Dz' U 

7

dnia i Sgruduia 2008 r.) - ,, do obor.vi4zk6ro, p.u.o.orika-sarnorz4dou'ego naleZ5' ia' szczeg6lnoSci

(...) sta;e podnoszenie ku'alifikacji i umiejqtnoSci zarvodotl1'ch"'

W zu.iqzl<u z po\\yzsz,vm:

$t) Namo cy art.63 Konstytucji RP, rv tn'bie Ustarvl' z dnra 1 1 lipca 2Ol4 r' o petycjach

(D2]J.2014,1195 zdnia2lt4.Og.O5) - u'ntsimy peq';ja o utwol'zenieptzezKieron'nika JST -

"bibliolsczki ,.rrorr4Jowca" - rv kt6rej kornplltorvine-bqd4 poztr'cje ksi4zkor'r'e prz5zdatne

pracorv'ikom ly'rzEdu,Co podnoszenia kwalifikacji - stosou,nie db u'zmiankorvanej dyspoz)'cji art'

2;;r. fiil. it ;t'.'-T, o praco*,ikach samorz4dowych (Dz. U. z dnia'18 grudnia 2008 r')

Dodatkowl, komentarz do Peti'g-ji; 1 1

W pielrvsz ymrzqdzie- jako przydatle mog4 okazac siq pozycje ksi4zkoue dot' ostatnich anian w

zasadach rozliczantapoaat, vAT - rv obJarze lednoitlt Administracji Publicznei otaz dotycz4ce

ostatnich nou'elimcji ustawy o sluzbie cywilnej'

s2) v/trybieart.5ust. 1pkt. 1 litcarazart.6ust. 1pkt.2lit.bustau1'zd:nia.6vTzesniaodostgpie

do infornracji pubiiczn"l inr.U.ZO 14.782 i.1.)wnosimy o udzieienie info,,acji publicztej w

przedrniocie _ j a[:4 ]<r,,,otg na zakup-, ,p"..1uiirt1,.zn--vm pozl,cji ksi4zkoul,ch rv,datkou'al Kiero*'nik

JST r,', 2016 r.

$3) Pomimo. ze iiie'\\,rioskujernl, o i,formacjq przetu'orzon4 \t zakresie rv,,ragai4c'r'nt znacznl'c6

nakladoq,prac-\:. uzasadniaml, nasze pytania 
"stosounie 

do bizmienia atl' 3 ust' 1 pkt' 1 Ustarq' o

dostepie do informacji publiczn.; - tynt Z. pir.a4l9toq'a infort, acja oruz eu'entualtla pointeisza

prJUu opn,mefizr,cjttlio oUszaru ,,yduje sie'szczeg6lnie istotna z punlitu u4dzenia Interesu

Spoiecznego. liasze stLou'isko i "i(onstrukq"o*)'\i"pokoj Podatniku" tn' tej mierze koresponduje

z doniesienia,ri *reciainl,sri - ad exemplurn t ttp'lAuriv,gaietakrakou,ska.pl/atvkul/3638372,g:mtna-

placila-za-szkoieiria-:rauczl,cie1i-u,-iukiusouf iir-hotelach-i-ttillach-id.t'htrnl

$a) Ab;- zapl:opoito\^,ai potencjalne rozuri4zunurr.""r"nej problernat)'ki - zu'racaml'Patistu'a

u\ragQ na - cieka..r.e w nasz'm.nnie,rarriui-por:'.:. ksi4ikt.a'e" kt6r"e ,rog4 stanou'ii zalaZek -

t\\/o1'zoitej " Biblioteczk^i Samorz4dc wca"

Popizej przedkiadanry cpis5,u,-Ybran,r,ch pozi'cji- ocz5^{is.ie era'entuai,e rcir zam6r'-'ienie - por,|'inno

odby6 iig , u,o'zglq,Cnie*iem zasad uczciurei konkurencji, etc

littp : /,/uunl, / .s.azeizpt av'na.pi/proprocj a/biblioteka- sa:riorzad

}v{aml,rladziejq.TeTzeczofiespecjaiist5,cznepo4.cjeksi4zkou.ebqcl4za.zeu,iettt-trvorzenia
profesjonal,ej "Biblioteczi,:i San,orrr,,ioti.u 

'i.t*"'po kiiku laiachbqcizie zau'ierac kompendiurl

ri,iedzy ksi4zkcu,ej - pozrvalajqcej Urzgdnikorri.rr.re lepiej wypeiriiac porvierzotte inzadantai

kompetencje' 
otne.otvrrierdzenie ( go tvnicrsku rv trybie $7

$5) 
-f[4tosim./ C z'wiotile poWrierdzelie otrzytlania lllnieJ-Sze-

iirrorrq"zit-rie?rezesa P.ady lv{inist.ou, zCn)a 8 srycz,ia 2002 r. v'r sp12u'10 orgalllzacJi

i:r:4,jn:ou,ariiairczFatJ,*,"niu s. i u,uiosko,t, pt. IJ.zdnia27stl'cn^ta2AO2r'I-trr5, pcz' 46)- na

ad,.es e-nuil 'oilj-ic,;ecz::a-saiiiol:zsdowcai,@,sanr0rza,i.p1 
h ::a r:oc5, afi.. 5:

gi:y rlr,ror1*), t, iri. 9.6,r, 3,jp,3',,,,tedL'rt pizerL::iOcie llrir'r)r:rrZgZ)'cLi ilel-"'c.il :iJZOll't'C

ftcrsri,1uc-li i-F ;o 1r-.,bi,. alrr.. 271 i :4 i KPA . zcsta.la iczi3ict,a - zzl ai:-;'tit:- :;ta adrias e-niatl
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6i6licieczka-santorzado\\,ca@sam0rzad.pl - stoso\\,nie do ar1. 244 52 KPA.- 
.

gZl--i"l.tor.k zostai ,5,gro*,ily bezprecinyrn, kra,alifikoYanym podpisem.elektroniczt4'm -

stoso\irie do w1,i1,czn!"ch Ustauy i aniuiS rvrzeSnia 2001 r. o ioapisie elektroniczui'rl (Dz' U' Nr

130 poz. i450)

Wniosiodau'ca:

Dodatkorve i,formacje: 
0 14.1195 z dnia2u4'ag,5) - osob4

Stosorvrie do art. 4' ttst. 2 pkt. 1 Ustauy o petvciach (Dz.lJ '2t

reprezentuj4ca Podrniot wnosz4cy petycjQ -

Stosorvnie do art' 4 ust' 2 pkt' 5 *"i'' uti"*v - Feq'cja niniejsza zastala zlozona za polnoc4 srodk6w

komunikacji eiektronic rnii - a wskazanym zwrotnym adresem poczfy elektronicznej jest:

bib I ioteczka- samorzado',r"'ca@samorzad.pl
Adre satem Peg's3i - jest Organ ujara'nionl' ra' komparlcji'

Komentarz do Wniosk,r:
Wnioskodau,ca - pro iorma podpisal - niniejszy rvniosek - bezpiecmym. kwalifiko\^'an-vrn

podpisem elektroniczn-ym (; ziqczetiuttotot*. pliki) - choi wedtug aktualnego orzeczn:Y^,^.

trat podpisu eiektrolicznego nie pou,oduj ebezprz€dmiotouroSci rvniosku, stosou'uie do orzeczewa"

Naczelnego S4,Cu Adrninistlacl,jnego iv \farszuio,i. I OSK 1277108. PodkieSlaml' jednocze(nie, iz

prr"aUoiou-y u,niosek trattujlmy'lako pr6bE usprawnienra organizacji dzialania Jednostek

Admjnistracji publicznej - u, celu lepszego ,urpokuj*ia potrib ludnoSci w szczeg6lnoSci dziecii

mlodzie4-.Do u':rioskr.r'dol4czono piit poaplt-1' blzpieiznl'm ku'alifik9YTl)'11 podpiserl 
.

eLektroniczn)/m, za,\,ier-a,op tak4 sam4 tesc. jakiaktoi'a znaj-drrje siq rv niniejszej,u'iadomosci e-

mail. Ver1,{rkacjapodfjisu i odczytanie pliku \\Yl11aga posiadania oproglamo\\'it'-ia'ktorebez

ponoszenia oplat. mozia uz.r,skai ira stronach ,1,$'$ipodmiot6u'- zgodnie 7- ustau'a' Su'iadcz4cvch

uslugi cerq'fikacljne.
Niniejsry uniosek pou'inien b1,c rozpattl'\van\I w trl,bie Listaury z dnta 1 1 lipca 2014 r' o pet;:qj'sil

(Dz.l-t.2014.1195 zdnia 20 i +.bq.osi - att. 24i KPA - podanl, jest dodatko,l'g - gdyz celem u"rriosku

jest - selsu largo - uspraur:ienie. naprau,a - na miarE iitniejqc\ch mozliu'oSci - funtricjonou'ania

struktur Adminis Lraci i Pubii c znej'
Zunacamy u\ /age. ze Usta.o'odari'ca do tego Stopllia Stala siq - poszerzf i- spektrum mozliu'oSci

porJ.*y*ania Ien i ul,boru r6znych opcji rl nkorvych oraz przeciu'dzialac korupcii rv

idnijnistracji Publicziej - ze lakizal* $O urt. 2 pi<t. 2 zat4izntka ru' 1 do Rozpor4dzenia Prezesa

Radl,l\4ilistiorv zdnia 1B so,cznia 2011;.."r'sprau,ie instrukcji kancelarl'jn:j,( ) (Dz' U' zdnia

20 sf'cznia 20i 1 r') - archirvizot\''anie, r'5r'rliez \!sz1;51[it6 nilzam6rvionl'cir oferl' a co dopiero

pe[,cji i u,nioskorv optl,malizacljul,clt. Ciesn, nas ten fakt niemie tnie- pt4'cz1'ni siq z pervnojciq do

wI gkszej rozu'agi rv vut' datl- ou'a tliu 6ro dk6u' publicznyc h.

DuZa ilo$c po* ii5,*,uri5,cir przepisfqr prau'a 1,,' przedmioto\\,-v11l rn'niosku. rvi12e siq z t1'tn, ze

chcerly unikn4c iq,jaSiriania intencji i pcdstau, pran,ny&."i'or*or"ach telefonicztll'ch - co rzaciko'

ale jednak, ci4gle ua nriejsce rv przypadku nieliczn,vch JST'

rczlfiJST nie'zgada sie z'pow'olanloni prz*pisami prarva, prosimy aby zastosor','ano poristaw-v

pra\\'ne akceptou'aue plzez JS f. ,1 r-
bobr., petenia i jar,,riJ.4c 4'cia put,ii cl-ir?,cjes1 nas4':n narirzqdnynl celein,.Clatego staran'li/ s1Q

r-6ra1iez uir6.;r,sie chrrizii zapi s./ l*,sia,','c ',',, d,:lr'cz-a,ce \,Vll!6EL;s11;aria, Kr','estie te Listirt{odatTca

;,,:ikr-tSlil ii:reg'".ic','.'a; ',,., r,ri.. ;i3 l::"lrir:ij'i;c.i; 3i: ;'l{az<i'; -lla pl:a\i,'o sk'iaia.i;:'r'1c;e'' i'.'r''icski l
skargi ";,, intereS;e i:ui:1-c;:.1:-rl:-,. 'i'.'lir.cll', lll i.;r illre-i OsOb;'za lei r-gol4do o':gal:I'']\\";:iad4'pubiicz:'e;
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or az d o o r g,ri zac j i i i* stytucj i, qe i..r,) :l j liff f,#ili]1^f,*f;T:i H.Hr,i,xfi
:i::,t,*f;,t:::fiT;*',i?:{l?li,'i:?iaafilo,u, pozs skitar,ii 

::,,1,';;ednriolenr
ilt',X;."ii:i:;;.ffi 

:;.$fi :.:l::?$Uy,"jli^i:,,1iili:;j*,;lfJ[l*ijli.1::lZ kolei ra' :11:jl. 
;.'rr;;.go1no(ci sPre

i',,iotr" 1'r o g 4 o] :' I ;:;;;;;;"i a n ad u z1' c is 111' o cLrr on;' u' i

:$r;i;i;i pru., i zapobiegania ttaouzs'.,,"._-.* 

.,,, w afi. 225 Kp A..,'g 1 . Nikt *ie rnoze by6

imf,r*)ii,l:*i.'rilry,}""(',*l*;i{$:;iiil:#i'f it,.: g''.',#y"
;';;;*'"s'larczerr11ffixii:fi%:fi#*i:-TI[l[#]frir'-'Jffiiill*,rsia si<aLg r
qranicacl p'u" "",,l'Jrs*i.;*,*,1?i,";;;;;a1.a-nign, 

r*-n;r,";;*,rutiq,-,rlrnracji publicz:rej,ier'torialneeo 'l''rrJ*,1r1,1 x,:qri Ll]irj;r,;;;y.il.Lil*l 
o udziere,ri,.^illloru rejonourycn,.'#il1ff'3,1}i,:Jrttrilt';'!'iffiH*i#ilX;;m;J*,".r,0::11;,;doinrorniacji

i5n:':ill1':;'";q,'1"3.#f*ffi i*o[H;I#fiffj,#,if]ffi 
.,,

(u,iaCczi'c tlroZe

;Jiil;"j r * ::?_'J?;il :l:i.xi*ir,,?: :,# tr+l1
gi:',ffii "t*ii ;#i ;i; io,t t n'1 1! li L,. u c rr o c rv n"*'" "i'*"*;;'i" 

- p'\. 4 cZ

ii""+ tc;11e, 
b:i rtozenasz \^'nlosc'''^^"- 

, ^^inqzorle 
przez Jed,ostkq A<inri,isracji

[,. i, * 15^^' 
u !]",*, 

" 
*^, 

"T: 1*.. H;:::: ff i;,; ffi i rl r **:: ifffi?:ii]l',,'o, o * *i,
ff fi'Hr:li:If ;#:l;U'm;;:,***Jl,xrt*t;,**ti.tj,,,ffi it';;;-,-lYscr)'stvc^'1"i";u;;.".:i, n1i -"1i'.i".0.i",i;^lt]tT,i;,1of;lil,t"J,ffihi# 

JJi?ffi:u a*ia.zasad uczcl\\'e]

i,l,ro*-,ri. syg*alizulet:rv' ze 0". "':;'i;o;anra tt!i!;]ii,ou 
*1,.,,r,*r,ry:1,1: 

zsodrrie z usu\\,*

[:H :Tff i:I";tr 
"+ * ii::r t :Xii. ?3?iffi i ri,,i p o dh i o'lo w . -

r- J1. u.,, r"?.":,,,jil ..Xiihil:".1il.
Sr,. iacczqcl'cti
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