
UCHWAŁA NR XIV/70/2020
RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 17 stycznia 2020 r.

w sprawie nieuwzględnienia petycji Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Warszawie w sprawie 
wprowadzenia płatności bezgotówkowych

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 
1309, 1696, 1815) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala 
się co następuje:

§ 1. Uznaje się, wniesioną w dniu 21 października 2019 r. petycję Fundacji Rozwoju Obrotu 
Bezgotówkowego z siedzibą w Warszawie zasługującą na nieuwzględnienie.

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady zawiadomi wnoszącego petycję.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Czata
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Zał. do Uchwały Nr XIV/70/2020 

Rady Gminy Grabowiec  

z dnia 17.01.2020 r. 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Do Urzędu Gminy w Grabowcu została wniesiona petycja przez Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego  z 

siedzibą w Warszawie. Przedmiotem petycji jest próba dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie 

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

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Grabowcu, dokonując analizy przedmiotowej petycji, 

wskazała procedury związane z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych 

w Urzędzie Gminy w Grabowcu są w pełni zabezpieczone. Urząd Gminy dopuszcza możliwość dokonywania 

płatności w formie gotówkowej lub przelewów bankowych, w tym przelewów dokonywanych za pośrednictwem 

bankowości elektronicznej.   

 

Należy dodać, że we wszystkich podległych Gminie Jednostkach Organizacyjnych: Szkole, Instytucji Kultury i 

związane z opieką społeczną, posiadają możliwość dokonywania płatności za pośrednictwem bankowości 

elektronicznej. Ze strony mieszkańców Gminy nie napływają sygnały dotyczące potrzeby wprowadzenia 

dodatkowych instrumentów i środków technicznych umożliwiających dokonywania płatności bezgotówkowych.  

 

Należy ponadto wskazać, że wprowadzenie rozwiązań technicznych umożliwiających dokonywania płatności 

bezgotówkowych w większym zakresie wiązałoby się z poniesieniem kosztów finansowych przez Gminę 

Grabowiec.  
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