UCHWAŁA NR XLII/275/2018
RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego
instrumentem płatniczym
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1686 ze zm.), w związku z art. 3 pkt 3 lit. c i art. 61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) oraz art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), uchwala się:
§ 1.
Dopuszcza się zapłatę należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego za pomocą
innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz
elektroniczny.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, rada powiatu
może w drodze uchwały dopuścić zapłatę podatków, stanowiących dochody powiatu, instrumentem
płatniczym, w tym instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz
elektroniczny.
Zgodnie z art.3 ust. 3 ustawy Ordynacja Podatkowa przez podatek rozumie się również opłaty
i niepodatkowe należności budżetowe.
System zapłaty podatków i opłat lokalnych kartą płatniczą, lub płatnością mobilną przy użyciu
telefonu, na których to instrumentach przechowywany jest pieniądz elektroniczny, uzupełnia
katalog istniejących sposobów regulowania zobowiązań, takich jak zapłata gotówką w kasie urzędu
oraz bezgotówkowo na podstawie polecenia przelewu.
Powyższe uregulowanie wpłynie na unowocześnienie i usprawnienie realizacji płatności na rzecz
Powiatu Nowodworskiego.
Przedstawiony projekt uchwały jest zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu
Nowodworskiego na lata 2015 – 2024, obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel
strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny:
CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja
wydatków.
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