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ZAPYTANIE 
do Starosty Otwockiego
w sprawie spełnienia wymogów prawnych dotyczących wprowadzenia płatności 
bezgotówkowych w Starostwie Powiatowym w Otwocku.

Kierując się dobrem powiatowej wspólnoty samorządowej oraz przestrzeganiem zasad 
praworządności, stosownie do art. 21 ust. 9,10, 11 ustawy o samorządzie powiatowym 
kieruję poniższe zapytanie.

Stan faktyczny.
Na stronie http://www.powiat-otwocki.pl/aktualnosci/935 została opublikowana następująca 
informacja:
„Nowe terminale płatnicze w Wydziale Komunikacji
Data: 29.01.2019 r., godz. 15.00
W Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Otwocku będzie ju t  można dokonywać 
płatności kartami bezpośrednio przy stanowisku w budynku przy ul. Górnej 13. ... ”

Inicjatywę tę uważam za bardzo pożyteczną i wychodzącą naprzeciw potrzebom 
interesantów. Jednak analizując jej wprowadzenie zwróciłam uwagę na uwarunkowania 
prawne, które stosują inne samorządy przyjmujące takie rozwiązanie jak nasze Starostwo.

Otóż Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Krajową Izbą 
Rozliczeniową prowadzi Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w 
jednostkach administracji publicznej. Program obejmuje urzędy miast i gmin, starostwa 
powiatowe, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie i Policję. Ministerstwo wskazuje, 
że w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, konieczne jest podjęcie przez radę 
gminy, radę powiatu lub sejmik województwa uchwały umożliwiającej dokonywanie 
płatności w urzędzie za pomocą bezgotówkowych instrumentów płatniczych.

Zgodnie z art. 67 ustawy o finansach publicznych do należności niepodatkowych stosuje się 
odpowiednio przepisy Działu III ustawy Ordynacja Podatkowa. Zgodnie z art. 61 a § 1 ustawy 
Ordynacja Podatkowa rada powiatu w drodze uchwały może dopuścić zapłatę podatków i 
opłat, stanowiących dochody budżetu powiatu, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w 
tym instrumentu płatniczego, 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.
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W innych starostwach przed wprowadzeniem takich terminali płatniczych przyjmowane są 
regulacje w drodze zarządzeń starosty, dotyczące wprowadzenia systemu płatności z użyciem 
terminali płatniczych, czy też przyjęcia instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych, 
stosownie do przepisów art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Ustawa o 
rachunkowości nakłada na Starostwo obowiązek posiadania dokumentacji opisującej przyjęte 
zasady tj. politykę rachunkowości. W BIP można również znaleźć uchwały rad powiatów w 
tej sprawie.

Pytania.
1) Proszę o podanie nazwiska i funkcji osoby, która skierowała wniosek o 

wprowadzenie w Starostwie Powiatowym w Otwocku usługi płatności przez terminale 
płatnicze. Nadto proszę o przekazanie kopii tego wniosku lub ewentualne wyjaśnienie 
braku formy pisemnej tego wniosku.

2) Proszę wskazanie przyczyn braku uchwały Rady powiatu w przedmiotowej sprawie 
z wyjaśnieniem wpływu braku takiej uchwały na podjętą decyzję w sprawie ww. 
usługi poboru opłat poprzez terminale płatnicze.

3) Proszę o wskazanie numeru i daty, miejsca publikacji w BIP, stosownego zarządzenia 
Starosty Otwockiego lub innego aktu prawnego, wyrażającego zgodę na 
wprowadzenie przyjmowania opłat bezgotówkowych w Starostwie poprzez terminale 
oraz określającego instrukcję przyjmowania wpłat bezgotówkowych, stosownie do 
przepisów prawa - obowiązek posiadania dokumentacji opisującej przyjęte zasady, 
politykę rachunkowości.

Odpowiedź proszę o przekazanie na mój adres mailowy.

Z poważaniem

Jolanta Koczorowska


