UCHWAŁA NR XXXIII/230/2017
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Książ Wlkp.
instrumentem płatniczym
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016r.
poz. 446 ze zm./ w związku z art. 61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa
/Dz. U. z 2017r., poz. 201/ oraz art. 60 pkt 7 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych /Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm./ Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala co następuje;
§ 1. Dopuszcza się zapłatę podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Książ Wlkp. za pomocą
instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz
elektroniczny.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIII/230/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.z dnia 26 czerwca z 2017 roku
Zgodnie z art. 61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, Rada Gminy
może, w drodze uchwały, dopuścić zapłatę podatków, stanowiących dochody budżetu gminy, za
pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym
przechowywany jest pieniądz elektroniczny. Takim instrumentem płatniczym jest np. powszechnie
stosowana karta płatnicza.
W myśl art. 3 ust. 3 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, przez podatek rozumie się również m.in.
niepodatkowe należności budżetowe, a zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych do należności niepodatkowych stosuje się odpowiednio przepisy Działu III
ustawy Ordynacja podatkowa. Należnościami, o których mowa są m.in. podatki: rolny i od
nieruchomości, opłata skarbowa, opłata targowa, dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych oraz ze sprzedaży składników majątkowych i inne.
Podjęcie przedmiotowej uchwały związane jest wprowadzeniem w Urzędzie Miejskim w Książu
Wlkp. możliwości dokonywania zapłaty za pomocą kart płatniczych, co ułatwi podatnikom
regulowanie nałożonych na ich obowiązków zapłaty. Zamiast realizacji płatności przelewem lub
gotówką w banku - co w dalszym ciągu będzie możliwe- klienci Urzędu będą mogli również
skorzystać z innych instrumentów płatniczych.
Z uwagi na fakt, iż nie ma innych, jak tylko poprzez podjęcie uchwały, możliwości osiągnięcia
założonego celu, konieczność przyjęcia niniejszej uchwały jest jak najbardziej uzasadniona.
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