
 

 

UCHWAŁA NR XIX/168/17 

RADY GMINY NOWINKA 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy 

Nowinka instrumentem płatniczym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875) i art. 61a § 1 w związku z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa  

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1649, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 648, 

poz. 768, poz. 935 i poz. 1537) oraz art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dopuszcza się zapłatę podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Nowinka  

za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest 

pieniądz elektroniczny. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowinka. 

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

Województwa Podlaskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Wojciech Paszkiewicz 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 stycznia 2018 r.

Poz. 168



UZASADNIENIE 

 

Art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy 

podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat, w granicach określonych w odrębnych ustawach. 

Zgodnie z art. 61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, rada gminy może w drodze 

uchwały dopuścić zapłatę podatków, stanowiących dochody budżetu gminy instrumentem płatniczym,  

na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.  

Uchwała umożliwi dokonywanie płatności bezgotówkowych za pomocą instrumentu płatniczego jakim jest 

karta płatnicza w Urzędzie Gminy Nowinka. 

Proponowane rozwiązanie stanowi udogodnienie i usprawnienie dla mieszkańców  i podatników gminy  

w realizacji obowiązków związanych z uiszczaniem płatności na rzecz gminy. 
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