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UCHWAŁA NR 34/Y/19

RADY POWIATU W OTWOCKU 
z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu 
Otwockiego za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu, na którym

przechowywany jest pieniądz elektroniczny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) w związku z art. 61 a § 1 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. -  Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Dopuszcza się zapłatę należności stanowiących dochody budżetu Powiatu 
Otwockiego za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, 
na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Otwocku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 61 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa organ 
stanowiący powiatu w drodze uchwały może dopuścić do zapłaty należności będących 
dochodami budżetu powiatu innym instrumentem płatniczym niż gotówka w tym 
instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny m.in. kartą 
bankową czy też przy użyciu bankowości mobilnej.
Wprowadzenie możliwości dokonywania opłaty innym instrumentem płatniczym jest dużym 
udogodnieniem dla osób dokonujących płatności w Starostwie Powiatowym. Płatności takie 
są już powszechną praktyką w systemie gospodarczo -  finansowym kraju i zasadnym jest 
aby Starostwo Powiatowe w Otwocku również dopuściło regulowanie należności 
z wykorzystaniem „pieniądza elektronicznego”.


