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wskazanie sposobu realizacji akceptacji platno5ci bezgot6wkowych tj. liczbyterminali
platniczych funkcjonujqcych w urzqdzie jednostkisamorzqdu terytoriatnego - na
dzieri zloienia przedmiotowego wniosku.
5. W trybie wy2ej powolanych przepis6w - je6li odpowiedl na pytanie z pkt. 1
niniejszego wniosku jest twierdzEca - wnosimy o podanie nazwy podmiotu
Swiadczqcego dla Jednostki Samorzqdu Terytorialnego ustugi w analizowanym
powy2ej zakresie oraz koszty u2ytkowania terminali - scilicet ile wynosi miesiqczna
oplata za u2ytkowanie terminali - dzierZawa oraz koszty akceptacji kart

bezgot6wkowych iinnych instrument6w platniczych ? (o/olub % plusstawka w pln

)

6. Na mocy wy2ej powolanych dyspozycji prawa wnosimy o udzielenie informacji
publicznej w przedmiocie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych pracownika
Urzqdu (adresu e-mail oraz numeru telefonu) kt6ry w zakresie powierzonych
kompetencjiwykonuje zadania zwiqzane z obslugq funkcjonowania Urzqdu w
zwiqzku z wyiej powolanq problematykq.
7. Na mocy wy2ej wzmiankowanych przepis6w - wnosimy o podanie przypisanego
podmiotowi numeru NIP oraz TERYT (Krajowy Rejestr Urzqdowy Podzialu
Terytorialnego Kraju)

ll) Petycja Odrqbna: - procedowana w trybie Ustawy o petycjach (D2.U.2018.870 t.j. z dnia
2018.05.10) - dla ufatwienia i zmniejszenia biurokracji dotqczamyjq do niniejszego
wniosku. Nie jest to lqczenie tryb6w - zatem prosimy kwalifikowad niniejsze pisma jako
dwa Srodki prawne - wniosek oznaczone - I i odrqbnq petycjq oznaczonE ll - vide - J.
Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postqpowania..., s. 668; por. tak2e art. L2
ust. 1 komentowanej ustawy - dostQpne w sieci lnternet.
Dla odseparowania od wniosku

nowymi oznaczeniami
1P) Na

1P, 2P,

-

petycji - postulaty zwiqzane

z petycjq

etc

mocyart.63 Konstytucji RPw ramach przepis6wart2 pkt

t,2i3

-

numeruje siq

Ustawyzdnia l-1

lipca2OL4 r. o petycjach (D2.U.2O1,4.1L95 z dnia 2Ot4.Og.O5) w zwiqzku z art. 241 Kodeksu
postqpowania administracyjnego (wnioski optymalizujqce funkcjonowanie administracji
publicznej), wnosimy petycjq do organu gminy o pr6bq dokonania analizy - moitiwojci
wdroienia w Urzqdzie procedur zwiqzanych z pelnym zabezpieczeniem potrzeb
lnteresant6w - dot. platno6ci bezgot6wkowych - wg. powyiej zawartego szerokiego
opisu.
2P) Na bazie dokonanej analizy wnosimy o kr6tkie, kilkuzdaniowe podsumowanie w
odpowiedzi na niniejszq petycjQ - mocnych i slabych stron ewentualnego wdro2enia
procedur pelnego zaspokojenia 2qdafr lnteresant6w - pod kqtem ptatnoSci
bezgot6wkowych w Urzqdzie.
Oczywi6cie w odniesieniu do obecnie panujqcego w Jednostce stanu faktycznego.
3P) W trybie wy2ej powolanych przepis6w prawa

4z

LO

- wnosimy o przekazanie

poni2szego
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w trybie ustawy o dostqpie do informacji

wniosku

p...

-

per analogiam jak wniosek otrzyma
ny przezGminq - do wszystkich podleglych
Gm in ie Jedn ostek organ izacyjnych : szk6l,
sp6tek Kom u n alnych Zakladow Budzetowych,
lnstytucji Kultury i zwiqzanych z opiekq spolecznq,
etc.
Jesli powyisza podstawa prawna nie zostanie
uwzglqdniona - wnosimy o przekazanie
poniiszego pisma do Kierownik6w Jednostek

organizacyinych miejscowo wlasciwych dla
na postawie art 65 w zwiqzku z art. 241
243 Ustawy z dnia 14 czerwca
1960 n Kodeks postepowania administracyinego.

terenu Gminy

-

w udzielonej przez Gminq odpowiedzi wnosimy

o podanie spisu wszystkich miejscowo
wtasciwych dla Gminy Jednostek organizacyjnych,
kt6rym przekazano niniejszy wniosek.
Aby zachowai petnq jawno56 i transparentnoS6
dziatad wyra2amy zgodg na opubtikowanie
treici petycji wrazz danymi podmiotu sktadajqcego petycjq
na stronie internetowej
podmiotu rozpatrujqcego petycjq lub urzqdu go
obstugulqcego (Adresata) - na podstawie
art' 8 ust' L ww' Ustawy o petycjach - co jest jednoznac
zne zwyra2eniem zgody na
publikacjq wszystkich danych podmiotu
wnoszEcego petycjq. chcemy dzialaiw pelni
jawnie i transparentnie.
Pomimo, 2e nie wnioskujemy o informaciq przetworzone
w zakresie wymagaiqcym
znacznych naklad6w pracy, uzasadniamy nasze
pytania rioro*ni" ao'trr*i"nia art.3
ust. 1
pkt' r Ustawy o dostqpie do informacji publicznej
tym, 2e przedmiotowa informacja oraz
ewentualna p62niejsza pr6ba optymalizacji tego
obszaru wydaje siq szczeg6lnie istotna z
punktu widzenia tnteresu Spolecznego.
Aby zachowai petnq jawno6i i transparentnosi
dzialania
wynik6w wnioskowania oraz wybranych odpowiedzi-

-

przewidujemy publikacjq
w naszym portaru w_ww.f:qbrq.l

Dane dotyczqce sposobu odpowiedzi:

wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego
wniosku - w trybie odnosnych
przepis6w na adres e-mailpq_c4!A@trgq,p.l

wnosimy o to' aby odpowied i w przedmiocie powy2szych
pyta6 zlo2onych na mocy art.
61 i 63 Konstytucji RP w zwiqzku z art. 247
KPA, zostala udzielona - zwrotnie
na adres
e-mail poj?Ie@trqh,q! do dnia 28.10.2019.
wnosimy o niewykonywanie telefon6w do wnioskodawcy
- stosownie do art. 14 51 KpA
oraz przesylanie odpowiedzi - jedynie w formie
elektronicznej (bez u2ycia poczty
konwencjonalnej) pod podany wy2ej adres: poczta@frob.pl
- przypominamy, 2e zar6wno
wladza Ustawodawca, jak i wykonawcza szczeg6lnq
rolq przywiqzuje w ostatnim czasie do
komu nikacji elektronicznej z lnteresantam
i.
wniosek zostat sygnowany kwatifikowanym podpisem
erektronicznym - stosownie do
wytycznych Ustawy z dnia 5 wrzeinia 2016 r. o
ustugach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej (Dz.U .201,6.1.579 dnia 20L6.09.2g)
Dodatkowe informacje:
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Stosownie do art.4 ust. 2 pkt. L Ustawy o petycjach (D2.U.2018.870 t.j. z dnia 201-8.05.10)
- osobq reprezentujqcq Podmiot wnoszqcy petycjq - jest Prezeszarzqdu Robert taniewski
za pomocE
Stosownie do art.4 ust. 2 pkt.5 ww. Ustawy - petycja niniejsza zostala zloaona
poczty
Srodk6w komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem
elektro n iczn ej jest : p.oczta @frob' p-l

Adresatem petycji - jest Organ ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny
pomocq uzyskanego z Biuletynu lnformacji Publicznej Urzqdu - adresu e-mail'

za

Z powa2aniem,

Robert taniewski
Prezes Zarzqdu

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgot6wkowego

wyvw.flpb,pl

wniosku dotyczqca Dyrektor6w Szkot, Kierownik6w Jednostek Organizacyjnych typu
zwiqzane z
MGOPS/MGOK/GOpS/MOK/GOK/CKS|R, etc (Jednostki wypelniajqce zadania
pomocE spolecznq i kulturq), Prezes6w Sp6tek Komunalnych, Kierownik6w innych
Jednostek organizacyjnych, etc do przekazania do wlasciwych miejscowo i
nadzorowanych przezGminq organ6w Jednostek organizacyjnych:

Czq56

Dyrektor Szkoty/ Kierownik Jednostki Organizacyjnej/Prezes Sp6lki Komunalnej, etc inne
Jed nostki nadzorowane przez Gminq*
podpisem
Dane wnioskodawcy znajdujq sig poni2ej oraz- w zatqczonym pliku sygnowanym
elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem - stosownie do dyspozycji
Ustawy z dnia 5 wrzeSnia 2oLGr. o uslugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
(D2.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) oraz przepis6w art. 4 ust' 5 Ustawy o petycjach
(D2.U.201g.g70 t.j. z dnia 2018.05.10) - Data dostarczenia - zgodna z dyspozyciq art. 51
pkt. 2 Ustawy Kodeks cywitny (D2.U.2018.1025 t.j. z dnia 2018.05.29)

Adresatem petycji - jest organ uiawniony w komparycji - iednoznacznie identyfikowalny
e-mail !
za pomocq uzyskanego z Biuletynu lnformacji Publicznej Urzqdu adresu

od:
Fundacia Rozwoju

O

brotu Bezgot6wkowego

ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13
OO-412 Warszawa
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