UCHWAŁA NR XXXIX/507/18
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU
z dnia 23 lutego 2018 r.
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Brzeg
za pomocą innego instrumentu płatniczego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875, poz. 2232; Dz.U. z 2018r. poz.130) oraz art. 61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2017r. poz. 201, poz. 648, poz. 768, poz. 935, poz. 1428, poz. 1537, poz. 2169, poz. 2491;
Dz. U.z 2018r. poz.106, poz.138), Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje :
§ 1. Dopuszcza się zapłatę podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Brzeg za pomcą innego
instrumentu płatniczego, w tym: instrumentu, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Brzegu
Barbara Mrowiec

Id: 8A544B51-E136-4FF5-B6AB-5EB40E6B1DBD. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie
do Uchwały NR XXXIX/507/18
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 23 lutego 2018 r.
Niniejszy projekt uchwały przedkładany jest w związku z rozpoczęciem prac zmierzających
do zainstalowania w kasie Urzędu Miasta w Brzegu oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego terminali do obsługi
kart płatniczych. Zgodnie z treścią art. 61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Rada
Miejska w drodze uchwały dopuszcza zapłatę podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy za
pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest
pieniądz elektroniczny - karta płatnicza.
W związku z uruchomieniem przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową
SA "Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej" istnieje możliwość
uzyskania przez jednostki samorządu terytorialnego bezpłatnie 2 terminali płatniczych do obsługi zapłaty
dochodów budżetu gminy. Płatności kartą płatniczą dotyczyć będą w pierwszej kolejności poboru podatków i
opłat. Możliwe będzie również dokonywanie innych opłat niepodatkowych stanowiących należności gminy.
System płatności bezgotówkowych podatków i opłat lokalnych kartą płatniczą uzupełni istniejące sposoby
regulowania zabowiązań takich jak zapłata gotówką w kasie urzędu oraz bezgotówkowo na podstawie
polecenia przelewu.
Przyjmowanie zapłaty z użyciem w/w formy przyczyni się do zwiększenia wygody klientów, sprawniejszej
ich obsługi oraz usprawnienia pracy urzędu. Uczestnictwo miasta w programie będzie zapewnione do
31.03.2020 roku od daty zawarcia umowy o współpracy w zakresie obsługi i rozliczenia transakcji
opłacanych instrumentami płatnicznymi z wykorzystaniem terminali POS. Klienci gminy oraz gmina nie
poniosą jakichkolwiek opłat z tego tytułu.
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