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Pan Robert Laniewski
Prezes Zamqdu
Fundacja Roavoju Obrotu Bezgot6wkowego

lvlvw.lrob.pl

W odpowiedzi na petycjg z dnia 14 paldziernika 2019 r. uprzejmie informujg:

lP) Na mocy afi. 63 Konstytucji RP w ramach przepis6w art2 pkt 1,2 i3 Ustawy z dnia 1l lipca 2014 r.
petycjach (D2.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w zwiqzku z art. 241 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (wnioski optymalizuj4ce funkcjonowanie administracji publicznej), wnosimy petycjg
do organu gminy o pr6bg dokonania analizy - mo2liwo6ci wdroZenia w Urzgdzie procedur zwiqzanych
z pelnym zabezpieczeniem potrzeb Interesant6w - dot. platno(ci bezgot6wkolvych - wg. powy2ej zawartego

o

szerokiego opisu.

W wl,niku dokonanej analizy stwierdza sig, i2 z uwagi na niewielkie zapotrzebowanie na uslugi
dot. platrro(ci bezgot6wkowych w Urzgdzie Miasta Kolno nie zachodzi potrzeba opracowania stosownych
procedur.

2P) Na bazie dokonanej analizy wnosimy

o

kr6tkie, kilkuzdaniowe podsumowanie

w

odpowiedzi

na niniejszq petycje - mocnych i slabych stron ewentualnego wdrozenia procedur pelnego zaspokojeniaZ4dait
Interesant6w - pod k4tem platnoSci bezgot6wkowych w Urzgdzie.

OczywiScie w odniesieniu do obecnie panuj4cego w Jednostce stanu faktycznego.

Na dzieri dzisiejszy f'unkcjonuj4cy w Urzgdzie Miasta Kolno jeden terminal platniczy w petni zaspokaja
potrzeby klient6w UrzEdu w tym zakresie.
3P) W trybie wyzej powolanych przepis6w prawa - wnosimy o przekazanie poniZszego wniosku - per
analogiam jak wniosek otrzymany przez Gming - do wszystkich podlegtych Gminie Jednostek
Organizacyjnych: Szk6l, Sp6lek Komunalnych Zaklad6w Bud2etowych, Instytucji Kultury i zwi4zanych
z opiekq spoteczn4, etc.
JeSli powy2sza podstawa prawna nie zostanie uwzglgdniona - wnosimy o przekazanie poniZszego pisma
do Kierownik6w Jednostek Organizacyjnych miejscowo wla$ciwych dla terenu Gminy - na postawie art 65
w zwi4zku z art.24l i 243 Ustawy z dnia 14 czenvca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego.

W udzielonej przez Gming odpowiedzi wnosirny o podanie spisu wszystkich miejscowo

wlaSciwych

dla Gminy Jednostek Organizacyjnych, kt6ryrn przekazano niniejszy wniosek.

Niniejszy wniosek przekazano do nrv. jednostek podlegtych:
Przedszkole Miejskie Nr 4 w Kolnie,
2. Szkola Podstawowa Nr I im. T. KoSciuszki w Kolnie,
3. Szkola Podstawowa Nr 2 im. H. Sienkiewiczaw Kolnie,
Kolnefski O6rodek Kultury i Sportu w Kolnie,
5. Miejska Biblioteka Publiczna w Kolnie,
6. Miejski OSrodek Pomocy Spolecznej w Kolnie,
'7. Przedsigbiorstwo Uslug Komunalnych w Kolnie Sp6lka z o.o.
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