
UCHWAŁA NR XXV/150/17
RADY GMINY LUBANIE

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym 
instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2016 
poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 oraz Dz.U z 2017 r. poz. 730 i poz. 935 )  oraz  art. 60 § 2a  i  art. 61a § 1 ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2017 poz. 201, poz. 648, poz. 768,  poz. 935 i poz. 
1537 )  uchwala się, co następuje:

§ 1. Dopuszcza się zapłatę podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Lubanie  za pomocą innego 
instrumentu płatniczego, w tym instrumentu, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

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

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad
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UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią 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 za pomocą innego

instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywanych jest pieniądz

elektroniczny.

Urząd Gminy Lubanie zamierza przystąpić do „Programu upowszechniania płatności bezgotówkowej

w jednostkach administracji publicznej” realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z

Krajową Izbą Rozliczeniową S.A.

Płatności będą dokonywane przez terminal płatniczy POS lub poprzez bankowość mobilną

z wykorzystaniem WebPOS Paybynet. Urząd nie poniesie kosztów związanych z instalacją terminala POS

i/lub uruchomienie usługi WebPOS Paybynet oraz za akceptację i rozliczenia płatności bezgotówkowych

realizowanych w ramach Programu. Klienci urzędu dokonujący płatności również nie będą obciążani opłatami

za dokonanie transakcji.

System zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego uzupełnia katalog

istniejących sposobów regulowania zobowiązań takich jak zapłata gotówką w kasie urzędu oraz

bezgotówkowo na podstawie polecenia przelewu.
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