PRZEWODNICZĄCY

Milejczyce, 2020.01.03

Rady G m in y M ilejczyce

SG. 1510.4.2019

Fundacja Rozwoju Obrotu
Bezgotówkowego ul.
Kruczkowskiego 4b lok. 13
00-412 Warszawa

W odpowiedzi na petycję z dnia 16 października 2019 r w sprawie dokonania analizy - możliwości
wdrożenia w Urzędzie Gminy Milejczyce procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb
Interesantów dotyczących płatności bezgotówkowych informuję, że petycja zgodnie z art.9 ust.2 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r o petycjach /Dz.U z 2018 r. poz.870/ została rozpatrzona przez Radę Gminy
Milejczyce.
W załączeniu przesyłam Uchwałę VI11/93/2019 Rady Gminy Milejczyce z dnia 31 grudnia 2019 r
w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego.

PRZEV

ZĄCY

Jerzy f-

limski

UCHWAŁA NR YIII/93/2019
RADY GMINY MILEJCZYCE
z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 z późn. zm.). art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. 2018,
poz, 870) Rada Gminy Milejczyce, po zapoznaniu się z petycją Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego,
uchwala co następuje:
§ 1. Uznać za niezasadną petycję wniesioną w interesie publicznym przez Fundację Rozwoju Obrotu
Bezgotówkowego w sprawie wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb
Interesantów, dotyczących płatności bezgotówkowych.
§ 2. Niniejszą uchwałę należy przekazać wnoszącemu petycję .
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Milejczyce.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Pismem z dnia 16 października 2019 roku wpłynęła do Przewodniczący Rady Gminy
petycja w interesie publicznym Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, w której zwrócono
się o próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym
zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dotyczących płatności bezgotówkowych.
Przewodniczący Rady Gminy zgodnie ze swoimi kompetencjami skierował petycję do
zaopiniowania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zebrała się na posiedzeniu w dniu 20.12.2019 r..
po zapoznaniu się z petycją, przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego wydała opinię
w przedmiotowej kwestii
Po rozpatrzeniu petycji oraz zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Rada Gminy Milejczyce stwierdza co następuje.
Po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy wskazuje się, iż w Urzędzie Gminy Milejczyce
w relacjach z interesantami akceptowane są płatności bezgotówkowe albowiem do dyspozycji
Urzędu oraz interesantów pozostaje jeden terminal płatniczy.
Urząd Gminy Milejczyce prowadzi szereg działań zmierzających do ułatwienia
i usprawnienia rozliczeń pomiędzy Urzędem a Interesantami.
Istniejący w Urzędzie Gminy Milejczyce jeden terminal jest wystarczający do obsługi
osób. które chcą skorzystać z takiej formy płatności.
Jednocześnie pracownicy Urzędu stoją na straży komfortu osób w starszym wieku, które nie
umieją posługiwać się kartami płatniczymi ani korzystać z terminali płatniczych, stąd zupełnie
niecelowe i niesłuszne w obecnym czasie jest wprowadzenie płatności jedynie w formie
bezgotów kowej.
Mając na uwadze powyższe należało postanowić jak na wstępie.
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