
UCHWAŁA NR XIII/75/19
RADY GMINY GRABOWO

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej obrotu bezgotówkowego w Urzędzie Gminy Grabowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada 
Gminy Grabowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uwzględnia się petycję w sprawie obrotu bezgotówkowego w Urzedzie Gminy Grabowo.

2. Uzasadnienie określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Grabowo zobowiązując go do 
przesłania wnioskodawcy odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Wiśniewski
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Uzasadnienie

W dniu 14 pażdziernika 2019 roku, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach

(Dz. U. z 2018r. poz. 870), za pomocą środków komunikacji elektronicznej w pliku sygnowanym podpisem

elektronicznym została wniesiona petycja do organu o próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w

Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności

bezgotówkowych.

Komisja Skarg, Wnioskow i Petycji Rady Gminy Grabowo dokonała w dniu 18 grudnia 2019 roku

analizy treści złożonej petycji i oceny jej zasadności. Wskazała, iż mieszkańcy na co dzień płacący kartą

chcą mieć możliwość również w urzędach płacenia kartą na miejscu. Na potrzeby niniejszej petycji Gmina

planuje pilotażowo wdrożyć płatność bezgotówkową w UG Grabowo w ramach jednego rodzaju płatności.

Realizacja tych zamierzeń uwarunkowana jest możliwościami technicznymi i kosztami finansowymi

związanymi z wdrożeniem płatności bezgotówkowej. Pozytywny przebieg pilotażu pozwoli rozszerzyć takie

usługi na pozostałe płatności w Urzędzie Gminy.

Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w

rozumieniu ustawy o petycjach.

Załącznik do uchwały Nr XIII/75/19

Rady Gminy Grabowo

z dnia 30 grudnia 2019 r.
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