
- Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy 
o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 tj. z dnia 2018.05.24)* 

 
Od:  

    Fundacja Rozwoju Obrotu   
    Bezgotówkowego 

ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13 
00-412 Warszawa 

 
Na mocy art. 63 Konstytucji RP w ramach przepisów art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z art. 241 Kodeksu 
postępowania administracyjnego (wnioski optymalizujące funkcjonowanie administracji 
publicznej), wnosimy petycję do organu gminy o próbę dokonania analizy - możliwości 
wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb 
Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych - wg. powyżej zawartego szerokiego opisu. 
 
2P) Na bazie dokonanej analizy wnosimy o krótkie, kilkuzdaniowe podsumowanie w 
odpowiedzi na niniejszą petycję - mocnych i słabych stron ewentualnego wdrożenia 
procedur pełnego zaspokojenia żądań Interesantów - pod kątem płatności bezgotówkowych 
w Urzędzie. 

Oczywiście w odniesieniu do obecnie panującego w Jednostce stanu faktycznego. 

3P) W trybie wyżej powołanych przepisów prawa – wnosimy o przekazanie poniższego 
wniosku – per analogiam jak wniosek otrzymany przez Gminę –  do wszystkich podległych 
Gminie Jednostek Organizacyjnych: Szkół, Spółek Komunalnych Zakładów Budżetowych, 
Instytucji Kultury i związanych z opieką społeczną, etc. 

Jeśli powyższa podstawa prawna nie zostanie uwzględniona - wnosimy o przekazanie 
poniższego pisma do Kierowników Jednostek Organizacyjnych miejscowo właściwych 
dla terenu Gminy  -  na postawie art 65 w związku z art. 241 i 243 Ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

W udzielonej przez Gminę odpowiedzi wnosimy o podanie spisu wszystkich miejscowo 
właściwych dla Gminy Jednostek Organizacyjnych, którym przekazano niniejszy wniosek. 

Aby zachować pełną jawność i transparentność działań wyrażamy zgodę na opublikowanie 
treści petycji wraz z danymi podmiotu składającego petycję na stronie internetowej 
podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata)  - na podstawie art. 
8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach   - co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację 
wszystkich danych podmiotu wnoszącego petycję. Chcemy działać w pełni jawnie i 
transparentnie. 
 
Pomimo, że nie wnioskujemy o informację przetworzoną w zakresie wymagającym 
znacznych nakładów pracy, uzasadniamy nasze pytania stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 
pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej – tym, że przedmiotowa informacja oraz 
ewentualna późniejsza  próba optymalizacji tego obszaru wydaje się szczególnie istotna z 
punktu widzenia Interesu Społecznego. 

Aby zachować pełną jawność i transparentność działania – przewidujemy publikację 
wyników wnioskowania oraz wybranych odpowiedzi – w naszym portalu www.frob.pl 


