
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

 Uchwała nr 20/104/2008 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 5 listopada 2008 r. 

Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych  (DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577; nr 154,  

poz. 1800; z 2002 r. nr 113, poz. 984; z 2003 r. nr 149, poz. 1454; z 2004 r. nr 273, poz. 2703; 

z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565, nr 249, poz. 2104) oraz art. 91 ust.1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. nr 23, 

poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz..1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r.  

nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203; z 2005 r.  

nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. 

nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218)  Kolegium Regionalnej Izby Obrachun-

kowej w Opolu 

 

w s k a z u j e  

 

w § 3 uchwały nr XXI/158/08 Rady Miejskiej w Kolonowskiem  z dnia 24 października  

2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej naruszenie art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych poprzez zawarcie regulacji wykraczają-

cych poza delegację ustawową. 
 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e  

 

W dniu 30 października 2008 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dorę-

czono uchwałę XXI/158/08 Rady Miejskiej w Kolonowskiem  z dnia 24 października 2008 r. 

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, podjętej na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy 

o samorządzie gminnym oraz art. 19 pkt 1 lit. a  i  pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokal-

nych. Niniejszą uchwałą Rada ustaliła m.in. dzienną stawkę opłaty targowej, zarządziła pobór 

tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczyła inkasentów opłaty targowej.  W § 3 uchwały Rada 

Miejska w Kolonowskiem  postanowiła : 

„1. Ustala się wynagrodzenie inkasenta w wysokości 50 % zainkasowanej kwoty, płatne  

do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały pobrane opłaty. 

2. Dokumentem potwierdzającym wniesienie opłaty targowej jest kwitariusz przychodowy  

K-103. 

3. Zainkasowane kwoty opłaty targowej inkasent przekazuje na konto UMiG w Kolonowskiem 

w terminie do 15-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.” 

 

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 5 listopada 2008 r. nie stawił się 

przedstawiciel prawidłowo zawiadomionej Gminy.  

  

W tym stanie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdza, co następuje: 
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 Zgodnie z treścią art. 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy, w dro-

dze uchwały, określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek 

opłat określonych w ustawie oraz może zarządzić pobór tych opłat w drodze inkasa oraz okre-

ślić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. 

 Rada Miejska w Kolonowskiem określając w § 3 uchwały termin wypłaty wynagro-

dzenia inkasentom (ust. 1), ustalając dokument potwierdzający wniesienie opłaty targowej 

(ust. 2) oraz ustalając obowiązek przekazania przez inkasenta zainkasowanych kwot opłaty 

targowej na konto UMiG w Kolonowskiem (ust. 3), wykroczyła poza delegację ustawową 

wynikającą z art. 19 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, albowiem powołane re-

gulacje o charakterze technicznym związane są z poborem inkasa przez inkasentów.  Nie ne-

gując prawa gminy do ich stanowienia wskazać należy, iż bez wątpienia wykraczają one poza 

dokument o randze prawa miejscowego, a takim jest badana uchwała. W związku z powyż-

szym, podniesione nieprawidłowości Kolegium uznało za nieistotnie naruszające przepis  

art. 19 pkt 2 ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych.                                                                                                                                                                                          

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w przypadku 

nieistotnego naruszenia prawa, izba nie stwierdza nieważności uchwały, lecz ogranicza się  

do wskazania, że uchwałę wydano z naruszeniem prawa. 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługu-

je - na zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

        Przewodniczący Kolegium 

 

 
 

 


