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ZAWIADOMIENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA PETYCJI
Na podstawie art. art. 13 ust. 1 i art. 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(t.j Dz. U z 2018 r. poz. 870) w związku z art. 238 § 1 i art. 247 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
z późn.zm) zawiadamiam o negatywnym załatwieniu wniesionej drogą elektroniczną w dniu
12 grudnia 2019 r. petycji osoby prawnej w przedmiocie przekazania petycji do wszystkich
podległych gminnych jednostek organizacyjnych w celu wdrożenia w w/w jednostkach
obsługi płatności bezgotówkowych : w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Jerzmankach,
Szkole Podstawowej im. Osadników Wojskowych w Trójcy, Szkole Podstawowej im. Kornela
Makuszyńskiego w Osieku Łużyckim, Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarskiej Wsi,
Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Łagowie, Przedszkola Publicznego
Krasnoludki w Jędrzychowicach, Gminnego Żłobka w Jędrzychowicach, Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zgorzelcu, Centrum Rekreacyjno-Turystycznego Radomierzycach,
Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Radomierzycach
UZASADNIENIE
Petycją złożoną drogą mailową przez osobę umocowaną do działania w imieniu osoby
prawnej – Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Warszawie zwrócono się do
tutejszego organu o przekazanie wniosku w przedmiocie wdrożenia w gminnych jednostkach
organizacyjnych możliwości korzystania z płatności bezgotówkowych w formie terminali.
Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych z użyciem terminala oferuje od
listopada 2018 r. mieszkańcom tutejszy Urząd Gminy Zgorzelec. Omawiana opcja dotyczy
możliwości płatności bezgotówkowej – kartą płatniczą - za podatki i opłaty lokalne
dokonywaną w kasie tutejszego urzędu. Ponadto w każdej jednostce pomocniczej
funkcjonują inkasenci powołani do poboru podatków, umożliwiając tym samym mieszkańcom
gminy bezpośrednią płatność gotówkową w miejscu ich zamieszkania, bez dodatkowych
opłat i prowizji. Z dokonywania płatności w formie bezgotówkowej korzysta duża ilość
podatników, co stanowi dodatkowy aspekt opłacalności tego typu rozwiązania.
Możliwość płatności bezgotówkowych istnieje również na gminnym obiekcie
sportowym – Łagowskim Ośrodku Sportu, gdzie w ramach płatności bezgotówkowych można
dokonać zapłaty za usługi oferowane w ramach funkcjonowania lodowiska t.j. korzystanie
z lodowiska, wypożyczanie sprzętu, płatności za naukę jazdy z instruktorem. Od połowy
bieżącego roku będzie również wprowadzona możliwość płatności bezgotówkowych za usługi
oferowane przez Centrum Rekreacyjno-Turystyczne w Radomierzycach w tym korzystanie
z gminnej bazy turystycznej : wypożyczalni rowerów, kajaków itp. Funkcjonowanie terminali
płatności bezgotówkowych w w/w jednostkach jest jak najbardziej uzasadnione, celowe
i ekonomiczne biorąc pod uwagę fakt ilości osób korzystających z oferowanych usług.
W odniesieniu natomiast do wprowadzania możliwości korzystania z terminali
bezgotówkowych w innych jednostkach, w tym oświatowych takich jak przedszkole, żłobek
czy szkoły w ocenie tutejszego organu dokonanie w/w czynności nie znajdują uzasadnienia
z punktu celowości i gospodarności wnioskowanych przez Państwa rozwiązań. Na w/w

kwestie wpływa fakt, iż chwili obecnej większość rodziców i osób zobowiązanych do
ponoszenia opłat korzysta z regulowania płatności dokonując przelewu poprzez system
elektronicznej bankowości internetowej. Stanowi to dla nich dogodną i korzystną formę
płatności, zazwyczaj nie obciążona żadnymi dodatkowymi kosztami. Ta okoliczność
determinuje również sporadyczne przypadki dokonywania płatności gotówką w siedzibie
danej placówki. Mając na uwadze w/w okoliczności jak również biorąc pod uwagę koszty
ewentualnego zakupu terminali, koszty ich obsługi a także koszty pracownicze związane
z przyuczeniem pracownika, wprowadzanie do omawianych jednostek możliwości korzystania
z kart płatniczych jest rozwiązaniem nieopłacalnym i nieekonomicznym oraz nie znajdującym
uzasadniania prawnego w świetle założeń ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych ( t. j dz. u. z 2019, poz. 869 z póz. zm).
W kwestii spółek z udziałem Gminy Zgorzelec petycja została przesłana do w/w
podmiotów droga elektroniczną w celu załatwienia zgodnie z posiadana kompetencją.
Konstatujac budżet gminnych jednostek organizacyjnych jest ściśle skorelowany
z budżetem Gminy a wnioskowane rozwiązania w postaci wprowadzenia możliwości
bezgotówkowego obrotu w tym przekazanie petycji do gminnych jednostek organizacyjnych
w celu wprowadzenia omawianych instrumentów płatniczych jest niecelowe i nie znajduje
akceptacji ze względu na całokształt zaplanowanych działań na rzecz lokalnej społeczności
( priorytet to wydatkowanie środków na działania inwestycyjne) i sytuację finansową Gminy,
mającą odzwierciedlenie również w odpowiednim zarządzaniu jednostkami organizacyjnymi.
POUCZENIE
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach sposób załatwienia petycji nie może być
przedmiotem skargi.
Sekretarz Gminy
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