UCHWAŁA NR VIII/42/2015
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie: dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków, opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz opłat za zajęcie pasa drogowego.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust.1, 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz.U z 2013r poz. 594 z późn. zm.), art. 61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja
podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.), art. 61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.) w zw. z art. 6 ust. 12 i art. 6q ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 1399 z późn.
zm.), art. 61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012r. poz.
749 z późn. zm.) w zw. z art. 60 pkt 7 i 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Toszka:
Rada Miejska w Toszku uchwala, co następuje:
§ 1.
Dopuszcza się zapłatę instrumentem płatniczym, w tym instrumentem płatniczym, na którym przechowywany
jest pieniądz elektroniczny stanowiący dochody budżetu Gminy Toszek:
1) podatków,
2) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
3) opłat za zajęcie pasa drogowego.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Ślaskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek
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UZASADNIENIE
W związku z nowym oprogramowaniem w Urzędzie Miejskim w Toszku oraz zainstalowaniem
terminala, istnieje możliwość usprawnienia obsługi przyjmowania wpłat od interesantów
poprzez dopuszczenie płatności instrumentem płatniczym, w tym instrumentem płatniczym, na
którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
Podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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