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GSP-0697/2015
Szanowny Panie Prezesie

Ledwie skończyłem pisać do Pana poprzedni list, a już dostałem od pracowników informację,
że zasilanie PRG znów nie działa. Tak więc w chwilę po tym (20.02.2014r. o godz. 11:22) napisałem
do Pana e-maila, licząc na szybka reakcję.

Jak tylko skończyłemDziękuję za szybką odpowiedź na pismo GSP-0582/2015 z dn.
11.02.2015r. Udzielona odpowiedź (pismo KN-PRG-5012-21/2014 z dnia 16 lutego 2015r., które jest
w załączeniu) wymaga krótkiego ustosunkowania się, co czynię poniżej.

1. Trudno jest zgodzić z wyjaśnieniem, że brak możliwości zasilenia danymi gminy Świdnica
wynikał z terminu wpływu wypowiedzenia korzystania z aplikacji EMUiA. Uważam, że to nie
ma nic do rzeczy, bo upoważnienie wystawione przez gminę z dnia 3.11.2014r., przekazaliśmy
do GUGiK dosyć dawno, bo w dniu 5.01.2015r. wraz z pismem przewodnim GSP-005/2015.

2. Co do drugiego problemu, który uniemożliwiał nam zasilenie bazy danymi z gminy Skołyszyn,
to rzeczywiście w naszym GML był jeden punkt adresowy, w którym był niespełniony warunek
związany z datą istnienia, ale nie wynikał z błędu aplikacji, a pozostał w bazie w wyniku
wykonywania testów w maju 2014r. Sądziłem jednak, że skoro plik przechodzi poprawnie proces

Niestety jest poniedziałek i nadal czekamy na reakcję. Spróbowaliśmy dzisiaj zasilać PRG
danymi kolejnych gminy np. Czosnów (upoważnienie było przekazane do GUGiK 19.05.2014r.)
i niestety też się nie udało. Efekty identyczne. Proszę więc o pilną reakcję i chwilę refleksji przed
kolejnymi próbami straszenia nas pisaniem pism do gmin, jak miało to miejsce w piśmie
KN-PRG-5012-21/2014 z 16 lutego 2015r. Dla przypomnienia fragment pisma poniżej:

“Ponadto informuję, że w przypadku dalszego Państwa zwlekania z aktualizacją danych
adresowych w PRG gminy, od których dostarczyliście Państwo stosowne upoważnienia zostaną
poinformowane o niewywiązywaniu się przez Państwa z udzielonych pełnomocnictw.”

Skoro więc nie można rozwiązać problemu w korespondencji dwustronnej, to może pomocne
będzie pismo podane do wiadomości publicznej i Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Z poważaniem

Do wiadomości:
1. Minister Administracji i Cyfryzacji Pan Andrzej Halicki
2. Do wiadomości publicznej

Witam serdecznie
Dzisiaj napisałem do Pana pismo w sprawie zasilania PRG, ale to co się dzieje obecnie wymaga kolejnej
interwencji, bo proces aktualizacji został zupełnie wstrzymany.
Przy próbach zasilenia PRG mamy komunikaty jak poniżej. Dotyczy to gminy Winnica, której upoważnienie
zostało przekazane dosyć dawno 17.06.2014r.
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <env:Header/>
   <env:Body>
      <ns1:uruchomUslugeAktualizacjiEMUiAResponse
xmlns:ns1="http://ws.teryt2.comarch.com/szprg/1.0">
         <return>Brak uprawnień"</return>
      </ns1:uruchomUslugeAktualizacjiEMUiAResponse>
   </env:Body>
</env:Envelope>
Proszę o szybką reakcję.
Pozdrawiam


