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                                     Wniosek

Szanowny Panie Starosto,

Powołując się na zapisy art. 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997 r., który przesądza o tym, że jedną z konstytucyjnych wolności i praw obywatela, jest 
możliwość zgłaszania petycji i wniosków do organów administracji publicznej, a także 
treści przepisów art. 61 Konstytucji RP przesądzających o tym, że prawo do informacji o 
działalności organów władzy publicznej i osób pełniących funkcje publiczne należy także 
do tychże konstytucyjnych praw i wolności obywateli naszego kraju, a także w związku z 
ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - wnosimy o 
rozbudowanie prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie Biuletynu Informacji 
Publicznej przez zamieszczenie w nim Centralnego Rejestru Umów.

Proponujemy, aby powyższe zestawienie publikowane było w formie tabeli 
podlegającej bieżącej aktualizacji w okresie miesiąca i zawierało podstawowe informacje o 
umowach zawieranych przez wszystkie komórki organizacyjne starostwa. 

Uważamy, że w rejestrze powinny się znaleźć następujące rubryki: 
1. data zawarcia umowy
2. przedmiot umowy 
3. podmiot, z którym zawarto umowę 
4. wartość umowy 
5. okres obowiązywania umowy 
6. jednostkę/komórkę urzędu z jakiej działalnością wiąże się zawarcie umowy
7. klasyfikacja budżetowa wydatku.

Uważamy też, że podobne rejestry powinny być publikowane przez wszystkie instytucje 
podległe jarocińskiemu starostwu. 

 



Pragniemy zauważyć, że utworzenie i udostępnienie takiego rejestru w ramach Biuletynu 
Informacji Publicznej starostwa wpisywałoby się w ogólny nurt zwiększania przejrzystości i 
jawności działania organów administracji publicznej. Pozytywnie wpłynęłoby na relacje samorządu 
powiatowego z mieszkańcami, a także budowało zaufanie obywateli do zarządzających 
powiatowym majątkiem publicznym. 

Nieocenionym efektem bieżącej publikacji rejestru W BIP,  byłoby pozytywne postrzeganie 
starostwa przez obywateli, jako podmiotu szanującego zasady przejrzystości i jawności działań - 
publicznych instytucji samorządowych. Fakt ten pozwoliłby Powiatowi Jarocin stać się 
prekursorem takich działań i postawy w naszym regionie.

Z powyższych względów uważamy, że wniosek nasz jest racjonalny, i jako taki 
zasługuje na pozytywne uwzględnienie, o co niniejszym wnosimy.  

                                                       

 


