
Projekt 
 
 

 
UCHWAŁA NR ............/.........../2022 
RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz innych niepodatkowych należności 
budżetowych stanowiących dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego za 

pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na 
którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny 

Działając na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 528) oraz art. 61a § 1 w związku 
z art. 3 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst 
jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1540 z późn. zm.), po przeprowadzeniu wymaganych 
prawem konsultacji 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Dopuszcza się zapłatę opłat oraz innych niepodatkowych należności 
budżetowych stanowiących dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego za pomocą 
innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym 
przechowywany jest pieniądz elektroniczny. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego. 
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Uzasadnienie 

do projektu 

UCHWAŁY NR ………./ ....... /2022 

RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

z dnia …………… 2022 roku 

w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz innych niepodatkowych 
należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Powiatu 
Wodzisławskiego za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym 
instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz 
elektroniczny 

Art. 61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji Podatkowej (t.j. Dz.U. 
z 2021 r., poz. 1540 z późn. zm.) stanowi, że Rada Powiatu może w drodze uchwały 
dopuścić zapłatę podatków stanowiących dochody budżetu powiatu instrumentem 
płatniczym, w tym instrumentem płatniczym na którym przechowywany jest pieniądz 
elektroniczny. Zgodnie z art. 3 pkt 3 lit c) przez podatki rozumie się również opłaty oraz 
niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, w szczególności 
dochody pobierane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw. 

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, podjęcie uchwały zgodnie z  projektem 
przedłożonym przez Zarząd Powiatu jest  zasadne. 

        Skarbnik 

       Mariusz Rakowski 
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