
 

UCHWAŁA NR 111.VI. 2020 

ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO 

z dnia 21 stycznia 2020 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego  

o możliwości wdrożenia w Starostwie Powiatowym w Kępnie procedur związanych  

z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych 

 

  

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870 ze zm.) w związku z petycją Fundacji 

Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego uchwala się, co następuje: 

 

       § 1. Po rozpatrzeniu petycji Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego dotyczącej 

możliwości wdrożenia w Starostwie Powiatowym w Kępnie procedur związanych z pełnym 

zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych oraz po zapoznaniu 

się ze stanem faktycznym dot. obrotu bezgotówkowego w Starostwie Powiatowym w Kępnie, 

brak jest konieczności dokonywania dodatkowych analiz w przedmiocie objętym petycją. 

Uzasadnienie powyższego stanowiska  stanowi załącznik do uchwały. 

           

       § 2. Zobowiązuje się Starostę Kępińskiego do zawiadomienia wnoszącego petycję  

o sposobie jej rozpatrzenia. 

 

       § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Zarząd Powiatu: 

Przewodniczący Zarządu Powiatu Robert Kieruzal   /-/ 

Członek Zarządu Powiatu   Alicja Śniegocka   /-/ 

Członek Zarządu Powiatu  Renata Ciemny   /-/ 

Członek Zarządu Powiatu  Krystyna Możdżanowska   

Członek Zarządu Powiatu  Marek Potarzycki   /-/ 

 



UZASADNIENIE  

do uchwały Nr 111.VI.2020 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 21 stycznia 2020 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego  

o możliwości wdrożenia w Starostwie Powiatowym w Kępnie procedur związanych  

z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych 

 

 

W dniu 17 grudnia 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Kępnie wpłynęła drogą 

elektroniczną petycja w interesie publicznym kierowana do kierowników jednostek 

samorządu terytorialnego w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym oraz do Zarządów 

Powiatów złożona przez Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego z siedzibą  

w Warszawie, w imieniu której działał Prezes Zarządu Robert Łaniewski, w sprawie 

możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb 

Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych.  

Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym w zakresie funkcjonowania płatności 

bezgotówkowych w Starostwie Powiatowym, stwierdzić należy, że mieszkańcy mają 

możliwość dokonywania tego rodzaju płatności w dwóch lokalizacjach, w których wymaga 

się uiszczania opłat, tj. w Wydziale Komunikacji i Transportu oraz Wydziale Geodezji, 

Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. W związku z już wdrożonymi 

rozwiązaniami w przedmiocie płatności bezgotówkowych, potrzeby interesantów są w pełni 

zabezpieczone. Wobec tego, nie ma konieczności przeprowadzania dodatkowej analizy,  

o której mowa w petycji. 

 Mając na uwadze, że zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach podmiot rozpatrujący 

petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz  

z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

Zarząd Powiatu zobowiązał Starostę do powiadomienia Fundacji Rozwoju Obrotu 

Bezgotówkowego o sposobie rozpatrzenia petycji.  

 Wobec powyższego, podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

         STAROSTA KĘPIŃSKI 

         /-/ ROBERT KIERUZAL 

https://www.powiatkepno.pl/urzad/wydzial_geodezji

