
UCHWAŁA NR XVI/117/2019
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej możliwości wdrożenia w Starostwie Powiatowym w Rawie 
Mazowieckiej płatności bezgotówkowych

Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 511; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1815) i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. 
z 2018 r., poz. 870) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:

§ 1. Nie uwzględnia się wniosków zawartych w petycji Roberta Łaniewskiego- Prezesa Zarządu Fundacji 
Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego dotyczącej możliwości wdrożenia w Starostwie Powiatowym w Rawie 
Mazowieckiej płatności bezgotówkowych.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Powiatu Rawskiego do poinformowania podmiotu wnoszącego 
petycję o sposobie jej załatwienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Rawskiego

Ryszard Imioła
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Uzasadnienie

Robert Łaniewski- Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego petycją złożoną dnia
14 października 2019 roku wniósł o próbę dokonania analizy– możliwości wdrożenia w urzędzie procedur
związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb interesantów- płatności bezgotówkowych.

Na dzień złożenia petycji Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej akceptuje w relacjach
z interesantami/podatnikami płatności bezgotówkowe za pomocą 10 terminali do obrotu bezgotówkowego,
z wykorzystaniem kart płatniczych i innych instrumentów płatniczych. Podmiotem świadczącym usługi dla
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej w zakresie płatności bezgotówkowych jest PayTel– w ramach
Programu Polska Bezgotówkowa.

Mając na uwadze powyższe tj. funkcjonowanie w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej płatności
bezgotówkowych nie uwzględniono wniosków zawartych w petycji.

Jednocześnie informujemy, że podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może pozostawić bez rozpatrzenia
petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji
nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji.
W takim przypadku podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji niezwłocznie informuje podmiot wnoszący
petycję o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia i poprzednim sposobie załatwienia petycji.
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