
Zgierz, dnia 24.04.2019r. 

Prezydent Miasta Zgierza 

Przemysław Staniszewski 

Interpelacja dotyczy skorzystania z programu „Polska Bezgotówkowa" i 

wprowadzeniu terminalu płatniczego na Basenie „Łaźnia" w Zgierzu. 

Szanowny Panie Prezydencie. W imieniu własnym oraz mieszkańców zwracam się 

z prośbą o wyposażenie pracowników basenu „Łaźnia" mieszczącego się przy ulicy Łęczyckiej 

24 w Zgierzu w terminal płatniczy umożliwiający bezgotówkowe płacenie za usługi świadczone 

na obiekcie „Łaźnia" w Zgierzu. Terminal pozwoli zapobiec sytuacji o jakiej wspomniał Pan 

Radny Andrzej Piłacik podczas VII Sesji Rady Miasta Zgierz w dniu 28.03.2019r. 

którego za usługi świadczone na obiekcie nie były wydawane paragony, co pozwala 

domniemywać, że opłata za usługi nie była zafiskalizowana przez pracowników Basenu. 

Program „Polska Bezgotówkowa" jest również skierowany do instytucji 

publicznych, co pozwoli zminimalizować koszty obsługi terminalu. 

Pan radny poinformował, że na basenie dochodziło do procederu, podczas 

Proszę o podanie terminu w jakim mieszkańcy mogą oczekiwać umożliwienia im 

korzystania z terminalu płatniczego na basenie „Łaźnia" w Zgierzu. 

Z poważaniem 

Radny Miasta Zgierza 

Piotr Matuszewski 
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Przemysław Staniszewski 
Prezydent Miasta Zgierza 

Zgierz dnia 07.05.2019 r. 

Pan 

Piotr Matuszewski 

Radny Rady Miasta Zgierza 

W odpowiedzi na Pana interpelację uprzejmie informuje, że poruszone 

w interpelacji zdarzenie opisane przez radnego Andrzeja Piłacika podczas V I I 

Sesji Rady Miasta Zgierza miało miejsce w niedzielę to jest w dniu kiedy basen 

jest dzierżawiony przez prywatną firmę, która w pełni ponosi odpowiedzialność 

za bezpieczeństwo oraz za sposób i zasady na jakich rozlicza się z 

użytkownikami basenu w dniu jego dzierżawy. Spółka MPGK nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności za sposób dokumentowania poboru opłat przez dzierżawcę. 

Wszystkie operacje finansowe Spółki dokumentowane są przelewami 

bankowymi bądź paragonami fiskalnymi z kasy. 

Natomiast sugestia Pana Radnego aby Spółka skorzystała z programu 

„Polska Bezgotówkowa" w przyszłości jest godna rozpatrzenia. Aktualnie 

jednak ponad 90% wszystkich rozliczeń Spółki za usługi odbywa się poprzez 

przelewy bankowe w oparciu o wystawiane faktury YAT. Miesięczne obroty z 

indywidualnymi klientami, którzy regulują należności gotówką stanowią 

niewielki procent ogółu obrotów a kwoty przez nich płacone są kilkuzłotowe. 

Do chwili obecnej zdecydowana większość tych klientów nie sygnalizowała 

potrzeby zainstalowania terminala płatniczego. 

Program ..Polska Bezgotówkowa" jest programem bezpłatnym wyłącznie przez 

12 miesięcy. Po tym okresie naliczane są opłaty za najem terminala oraz 

procentowa prowizja od transakcji kartami, która wynosi od 0,69% do 3,2%. W 
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przypadku zainstalowania terminala opłaty te dodatkowo wpłyną na koszty 

usług kąpielowych. 

Z chwilą większego zainteresowania przez klientów tą formą rozliczeń 

Zarząd Spółki niezwłocznie podejmie stosowne kroki z tym związane. 


