Data złożenia 11 września 2018 r.
Treść Petycji:
§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11
lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z art. 241
Kodeksu postępowania administracyjnego (wnioski optymalizujące funkcjonowanie
administracji publicznej), wnosimy petycję do Kierownika JST o próbę wdrożenia
w Gminie - rozpowszechnionego w Krajach rozwiniętych - Systemu Zarządzania
i Monitorowania Energii.
Część Podmiotów korzysta nawet z rozwiązań abonamentowych w tym
względzie.
§1.1) Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie - dlatego - wnosimy o
opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego
petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata) - na podstawie art. 8 ust. 1 ww.
Ustawy o petycjach - co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgodny na publikację
wszystkich
danych
Podmiotów
Wnoszących
Petycję.
§1.2) Jeśli odpowiedź 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 Ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z
późn. zm.)
Biorąc pod uwagę uzyskane odpowiedzi na nasze poprzednie wnioski - jesteśmy
przekonani, że w uzasadnionym interesie społecznym - pro publico bono - Urząd
powinien wdrożyć procedurę optymalizacyjną w tym względzie.
Jeden z podmiotów sygnujących petycję zajmuje się ex professo - omawianym
obszarem w szerokim spectrum usług - dlatego tym bardziej - w ramach posiadanego
know- how - w uzasadnionym interesie społecznym - ma prawo podjąć próbę
optymalizacji wydatków 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 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) - jednakże
aby testowo zaprezentować dostępne na rynku rozwiązania w tej mierze - załączmy
przykładową prezentację opracowaną przez jeden z podmiotów wnoszących petycję Firmę S4E SA - ex professo zajmującą się rzeczoną problematyką.
Wnosimy o niewykonywanie telefonów do petycjodawcy/wnioskodawcy stosownie do art. 14 § 1 KPA oraz przesyłanie odpowiedzi/informacji - jedynie w
formie elektronicznej (bez użycia poczty konwencjonalnej)
pod podany
adres: efektywnosc-energetyczna@samorzad.pl
- przypominamy że zarówno
Władza Ustawodawca jak i Wykonawcza szczególną rolę przywiązuje w ostatnim
czasie do komunikacji elektronicznej z Interesantami.
§2) Wnosimy, aby odpowiedź udzielona w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o
petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05), znajdowała się w treści zwrotnej
wiadomości
e-mail,
wysłanej
pod
adres
e-mail:
efektywnoscenergetyczna@samorzad.pl

§3) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku na adres:
efektywnosc-energetyczna@samorzad.pl
Osnowa Petycji:
Ponownie podkreślamy, że w naszej ocenie sprawa dotyczy istotnych elementów
związanych z życiem zbiorowym oraz kształtowaniem dobrych nawyków w obszarze
ochrony środowiska, etc
Petycja została sygnowana - kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie
do wytycznych Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)

