
UCHWAŁA NR 138/787/2021 

ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO 

z dnia 9 września 2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dopuszczenia zapłaty opłat oraz innych niepodatkowych należności budżetowych stanowiących 

dochody budżetu Powiatu Raciborskiego instrumentem płatniczym 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. 

Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr III/29/2018 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 8283) 

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 
w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz innych niepodatkowych należności budżetowych 
stanowiących dochody budżetu Powiatu Raciborskiego instrumentem płatniczym. 

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego, o którym mowa 
w § 1 niniejszej uchwały. 

2. Konsultacje projektu uchwały, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały przeprowadza się 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie powiatu 
i na rzecz mieszkańców powiatu. 

3. Konsultacje przeprowadza się w formie: 
1)pisemnego wyrażania opinii z wykorzystaniem formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały – kierowanymi na adres: Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac 
Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz; 

2)elektronicznego wyrażenia opinii, z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik 
  nr 2 do niniejszej uchwały – kierowanymi na adres: budzet@powiatraciborski.pl. 
4. Termin przeprowadzenia konsultacji: 

1)rozpoczęcie konsultacji 10.09.2021 r., 
2)zakończenie konsultacji 17.09.2021 r. 
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5. Osobą upoważnioną do kontaktu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest 
Roman Nowak Skarbnik Powiatu Raciborskiego: 
- Racibórz, Plac Stefana Okrzei 4 pokój 108, 
- tel: 32 45 97 341, fax: 32 41 58 736, e-mail: budzet@powiatraciborski.pl. 

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Raciborskiego. 
2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Starosta. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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   RADCA PRAWNY

Dominika Fojcik-Knura

     STAROSTA
 
Grzegorz Swoboda



 

UZASADNIENIE 

 
Zgodnie z § 5 uchwały Nr III/29/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 

2018r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji                            

z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji (Dz. Urz. Woj. 

Śl. z 2018 r., poz. 8283) Zarząd Powiatu podejmuje decyzję o przeprowadzeniu konsultacji 

projektów aktów prawa miejscowego.  

W związku z powyższym przekazuje się do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz innych niepodatkowych należności 

budżetowych stanowiących dochody budżetu Powiatu Raciborskiego instrumentem 

płatniczym.  

W tym stanie prawnym i faktycznym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe                                 

i uzasadnione. 
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     STAROSTA
 
Grzegorz Swoboda

SKARBNIK POWIATU

     Roman Nowak



UCHWAŁA NR .................... 

RADY POWIATU RACIBORSKIEGO 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz innych niepodatkowych należności budżetowych 

stanowiących dochody budżetu Powiatu Raciborskiego instrumentem płatniczym 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 

z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 61a § 1 w związku z art. 3 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1540) 

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Dopuszcza się zapłatę opłat oraz innych niepodatkowych należności budżetowych stanowiących 
dochody budżetu Powiatu Raciborskiego za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu 
płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 138/787/2021
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 9 września 2021 r.

Strona 4



Uzasadnienie

Umożliwienie zapłaty opłat oraz innych niepodatkowych należności budżetowych

stanowiących dochody budżetu Powiatu Raciborskiego za pomocą innego instrumentu płatniczego.

Zgodnie z art. 61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U.

z 2021 r., poz. 1540) Rada Powiatu może w drodze uchwały dopuścić zapłatę podatków stanowiących

dochody budżetu powiatu instrumentem płatniczym, w tym instrumentem płatniczym, na którym

przechowywany jest pieniądz elektroniczny. Przez podatki rozumie się również opłaty oraz

niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, w szczególności dochody

pobierane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw.

Wobec powyższego, w tym stanie prawnym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe

i uzasadnione. 
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     STAROSTA
 
Grzegorz Swoboda

SKARBNIK POWIATU

     Roman Nowak



 

 

 
Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr 138/787/2021 

Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 9 września 2021 r. 

 

 

…………………………………………………  
(nazwa organizacji)  

…………………………………………………  
(dane adresowe)  

    

 

 

Opinie do projektu Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dopuszczenia zapłaty opłat oraz innych niepodatkowych należności 

budżetowych stanowiących dochody budżetu Powiatu Raciborskiego 

instrumentem płatniczym. 
 

 

Lp. Paragraf, ustęp, punkt 

proponowany do zmiany 

Proponowana 

zmiana  

Uzasadnienie 

proponowanej 

zmiany 

1.    

2.    

3.    

…    

…    

…    

…    

n*    
Opinie ogólne   

 
    

 

 
                                                        …………………………………………………………….  
                                                                                             (imię i nazwisko osoby statutowo upoważnionej do reprezentacji organizacji) 

 
 

 

  
n* - liczba proponowanej kolejnej zmian  
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     STAROSTA
 
Grzegorz Swoboda

SKARBNIK POWIATU

     Roman Nowak
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