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UCHWATA Nr

ZARZADU POWTATU W MOf KACH

z

ania

fiN lutego 2o2O

r.

w sprawie rozpatrzenia petycii

Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 20l4r. o petycjach (Dz.U. z 2018r.,
poz.870) uchwala sie, co nastQpuje:

51. 1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 12 grudnia 2019r. Fundacji Rozwoju Obrotu
Bezgot6wkowego z siedzibq w Warszawie ul. Kruczkowskiego 4b lok.13 w przedmiocie
dokonania anlizy mo2liwoSci wdro2enia w Powiecie Monieckim procedur zwiqzanych z
pelnym zabezpieczniem potrzeb interesant6w - dotyczqcych platnosci bezgot6wkowych,
postanawia siq:

1) petycje skierowanq wobec Starostwa Powiatowego w Morikach w zwiqzku z
wprowadzeniem platno6ci bezgot6wkowych w te.ijednostki, uznaje siq za bezzasadna,

2) w stosunku do pozostalych

jednostek organizacyjnych Powiatu Monieckiego zajmuje
siq stanowisko wyra2one w zalaczniku do uchwaly.

2.

Uzasadnienie stwierdzenia bezzasadno6ci petycji wobec Starostwa Powiatowego w
Moikach, o kt6rym mowa w ust.1 pkt l oraz stanowisko, o kt6rym mowa w ust.1 pkt
2 stanowi w zalacznik do niniejszej uchwaly.

$ 2. Zobowiqzuje siQ StarostQ Monieckiego
sposobie jej zalatwienia wraz z uzasadnieniem.
5

do zawiadomienia wnoszQceso petycjQ

3. Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjecia.
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Uzasadnienie
W dniu 12 grudnia 2019r. do Starostwa Powiatowego w Moikach wplynqla petycja od Fundacji

Rozwoju Obrotu Bezgot6wkowego

z siedzibq w Warszawie ul.Kruczkowskiego 4b

lok.13

zawierajEca dwa 2qdania:
1)

o dokonanie analizy mo2liwoici wdro2enia w Jednostce procedur zwiqzanych z pelnym
zabezpieczeniem potrzeb interesant6w - dotyczqcych platno3ci bezgot6wkowych,
oraz na bazie dokonanej analizy:

2) o podsumowanie mocnych i slabych stron ewentualnego wdroienia procedur pelnego
zaspokojenia iqdafi lnteresant6w

-

pod kEtem platno5ci bezgot6wkowych w Jednostce.

Petycja zostala skierowana do Zarzqdu Powiatu

w Monkach, pismo zawierato r6wniei

wniosek o udostQpnienie informacji w zakresie ptatnosci bezgot6wkowych przez Starostwo

w Moikach jak tei

iednostki organizacyjne powiatu. Z teSo te2 wzglqdu
odpowiedzi na petycjQ udziela siq zar6wno w zakresie ob.iqtym petycjq dla starostwa
Powiatowe

Powiatowego w Mofikach jak r6wniei jednostek organizacyjnych powiatu.
Po oierwsze:

Platnosci bezgot6wkowe zostaly umoiliwione przez Radq Powiatu

w Morikach dla

wszystkich jednostek budietowych powiatu monieckiego w drodze Uchwaty Nr
z dnia 29 wrzesnia 2O77r.
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w sprawie dopuszczenia zaplaty naleinoici stanowiqcych dochody

budietu Powiatu Monieckiego za pomocQ instrument6w platniczych'
Starostwo Powiatowe w Moikach korzysta

z

tej moiliwosci. Dla klient6w uruchomione

zostaly trzy terminale platnicze: dwa w wydziale Komunikacji i jeden w wydziale Geodezji,
Kartografii, Katastru iGospodarki Nieruchomoiciami. wedlug aktualnej oceny nie ma potrzeby

instalowania wiqkszej liczby terminali. Z uwagi na wdroienie platno6ci bezgot6wkowych,
petycjq wobec Starostwa Powiatowego w Morikach uwaia siq za bezzasadnq.

Natomiast jednostki organizacyjne powiatu,

w

wiQkszoici

nie widzq

potrzeby

wprowadzenia ptatno6ci za pomocQ instrument6w platniczych bezgot6wkowych, z uwagi na

nie pobieranie, bqdi znikome pobieranie oplat z zewnqtrz. Jedynie Dyrektor Ptywalni
Powiatowej w Mofikach wychodzqc naprzeciw potrzebom klient6w prowadzi

jui

rozmowy

z

kilkoma firmami oferujqcymi uslugi w tym zakresie, w celu wdroienia mo2liwie najlepszego
rozwiQzania w tym przedmiocie.

Po drusie:

wdro2enie procedur ptatno6ci bezgot6wkowych, w ocenie Dyrektora ptywalni powiatowej w
Modkach, moie miei wptyw na wzrost liczby klient6w ipoprawq jakoSci ich obslugi. Ale

drugiej strony wymaga

to

przeszkolenia os6b obslugujqcych kasq

i

z

niewielkich zmian w

obsludze kasowej, nie postrzegane jest to jednak jako problem.

w

ocenie pracownik6w starostwa Powiatowego

w

Morikach, ptatnosci bezgot6wkowe

wdro2one w Starostwie sq odpowiedziq na oczekiwania iwymagania klient6w Urzqdu, nie
wymaga to wiqc glqbszej analizy. Jest to niewqtpliwie bezpieczniejszy iwygodniejszy spos6b

dokonywania platno(ci.

