
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

 Uchwała nr 8/26/2009 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 25 marca 2009 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia  

7 października1992 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 Obrachunkowej w Opolu 

 

orzeka niewaŜność 

 

uchwały nr XXXVII/217/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 18 lutego 

2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta 

Olesna z powodu naruszenia art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  

i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. DzU nr 121, poz. 844 ze zm.). 
 

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

 

Stosownie do art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) w dniu 2 marca 2009 r. do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr XXXVII/217/09 Rady Miejskiej w Oleśnie  

z dnia 18 lutego 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 

terenie miasta Olesna. Przywołując w podstawie prawnej uchwały art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 15 i art. 19 pkt. 1 lit a i pkt 2 ustawy  

o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miejska w Oleśnie postanowiła w § 1, iŜ: w uchwale 

nr XLVI/374/06 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 września 2006 roku, skreśla się w całości 

§ 2 pkt 3.  

Odnosząc przedmiotowy zapis do powoływanego w uchwale § 2 pkt 3 wskazanej 

uchwały naleŜy stwierdzić, iŜ Rada Miejska w Oleśnie skreśliła zapis § 2 pkt 3 uchwały nr 

XLVI/374/06 z dnia 27 września 2006 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 

terenie miasta Olesno stanowiący, iŜ: ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 31% 

od sumy zainkasowanych kwot. 

W wyjaśnieniach złoŜonych w dniu 19 marca 2009 r. przy piśmie nr 6018-2/09 oraz w 

wyjaśnieniach nr 6018-2/09 z dnia 24 marca 2009 r. Burmistrz Olesna wskazał przywołując 

treść art. 30 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, art. 19 ustawy o podatkach  

i opłatach lokalnych, art. 35 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz art. 28 § 4 ustawy 

Ordynacja podatkowa m.in., Ŝe: określanie wysokości wynagrodzenia ma więc charakter 

fakultatywny i ma wyłącznie zastosowanie w przypadku powierzenia poboru opłaty targowej 

podległej gminnej jednostce lub zakładowi budŜetowemu albo podmiotowi powołanemu do 

wykonywania tych czynności w drodze bezprzetargowej. 
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Ustalona w uchwale wysokość nie jest więc wiąŜąca w przypadku powierzenia 

wykonywania zarządu targowiskiem podmiotowi wyłonionemu w drodze kolejnego przetargu 

nieograniczonego. Nie jest bowiem moŜliwe - aby przyjmując taką procedurę postępowania –  

w pierwszej kolejności powoływać uchwałę a następnie przeprowadzać przetarg 

nieograniczony w wyniku którego zostanie ustalone wynagrodzenie za pobór opłaty targowej 

 i innych opłat związanych z zarządem targowiska takich jak: opłata za wjazd na płytę 

targowiska czy teŜ opłata za rezerwację stanowiska określanych na podstawie odrębnego 

zarządzenia Burmistrza. 

Biorąc jednocześnie pod uwagę treść art. 37 ust. 1 i ust. 4 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami obligującego gminę do przetargowego trybu wydzierŜawiania 

nieruchomości takŜe treść art. 35.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 

(…) wiąŜącą dla Gminy Olesno jest treść umowy nr 342/44/07 z dnia 05 października 2007 

roku z dzierŜawcą targowiska, który został ustalony w trybie przetargowym. 

Powołanie nowej uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej Nr XLVI/374/06 z dnia 

27 września 2006 roku - poprzez usunięcie w całości treści pkt. 3 w § 2- ma charakter 

deklaratoryjny i zostało dokonane na sesji Rady Miejskiej w dniu 18 lutego 2009 roku.  

Dodatkowo informuję równieŜ Ŝe Ŝadne przepisy dotyczące samorządu gminnego nie 

zakreślają terminów podejmowania uchwał o podobnym charakterze, analogicznie jak  

w przypadku np. uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciąŜania nieruchomości 

oraz ich wydzierŜawiania lub wynajmowania o której mowa w art. 18 ust. 2 ustawy  

o samorządzie gminnym. 

Dla uzupełnienia całokształtu zagadnienia informuję, Ŝe w obrocie prawnym jest 

wyłącznie Uchwała nr IX/59/99 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 marca 1999 roku  

w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze 

inkasa, wysokości wynagrodzenia za inkaso w mieście i na terenie sołectw w której określono 

zasady poboru i wysokość pobieranego wynagrodzenia prowizyjnego dla wskazanych 

poborców, którymi są sołtysi poszczególnych sołectw. 

Na posiedzenie Kolegium przedstawiciel prawidłowo zawiadomionej Gminy nie stawił 

się.  

W tym stanie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdza, co następuje: 

Jak wynika z dyspozycji art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie  

przez organ nadzoru, iŜ stanowiąca przedmiot postępowania uchwała lub zarządzenie narusza 

prawo w konsekwencji moŜe implikować orzeczeniem w całości lub w części jej niewaŜności 

bądź teŜ wskazaniem nieistotnego naruszenia prawa.  

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości 

rady gminy naleŜy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach 

określonych w odrębnych ustawach.  

Stosownie do art. 19 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy w drodze 

uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat 

określonych w ustawie, w tym m.in. opłaty targowej. Na podstawie art. 19 pkt 2 rada gminy 

moŜe zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa oraz określić inkasentów  

i wynagrodzenia za inkaso.  

UŜyte przez ustawodawcę pojęcia „zarządza”, a takŜe „określa” jednoznacznie wskazują, 

Ŝe w wyłącznej gestii rady gminy, w ramach przysługującej jej kompetencji i wynikającego  

z niego uznania, pozostaje kwestia decyzji czy pobór opłaty nastąpi w drodze inkasa, 

określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

Przy uwzględnieniu obowiązujących dyrektyw interpretacyjnych stwierdzić naleŜy,  

iŜ zarządzenie poboru opłaty targowej w drodze inkasa, a zatem wykorzystanie przez radę 

przyznanej przez prawo podatkowe kompetencji obliguje do określenia przez radę gminy 

inkasentów tej opłaty i wysokości wynagrodzenia. Uwzględniając wykładnię gramatyczną 



3 

uŜycie przez ustawodawcę spójnika „i” oznacza koniunkcję i nie moŜe być traktowane 

rozłącznie. ToŜsame uwagi naleŜy odnieść do uŜytego w przepisie wyraŜenia „oraz”.  

Jak wynika z treści przytoczonych przepisów inkasent jest podmiotem stosunków 

podatkowoprawnych, wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej. Jest 

zobowiązany do wykonywania czynności w interesie publicznoprawnym. Obowiązek 

wykonywania funkcji inkasenta powstaje zawsze i wyłącznie na skutek zaistnienia 

okoliczności, z którymi przepis prawa łączy powstanie takiego obowiązku a zatem z chwilą 

podjęcia przez radę decyzji o „zarządzeniu poboru w drodze inkasa”. Tym samym nałoŜenie 

obowiązku poboru podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu 

oraz sprecyzowanie zakresu tego obowiązku nie moŜe nastąpić w drodze umownej.  

W odniesieniu do pobierania opłaty targowej oraz określenia wysokości wynagrodzenia z 

tego tytułu, formą w której następuje uregulowanie tych kwestii jest uchwała rady gminy, 

która stosownie do art. 40 ustawy o samorządzie gminnym jest aktem prawa miejscowego, 

zawierającym przepisy powszechnie obowiązujące na terenie gminy. Odnosząc powyŜsze do 

wyjaśnień złoŜonych przez Burmistrza, w których rozróŜniono inkasentów, będących 

jednostkami organizacyjnymi gminy lub pomiotami powołanymi do czynności inkasa  

w drodze bezprzetargowej od inkasentów, którym określone czynności powierzono w drodze 

przetargu nieograniczonego, stwierdzić naleŜy, iŜ w świetle obowiązujących przepisów prawa  

nie znajdują one uzasadnienia. 

Wyznaczenie inkasenta i określenie wysokości jego wynagrodzenia naleŜy zatem do 

wyłącznej kompetencji rady gminy i nie moŜe być przekazywane innym organom w tym 

organowi wykonawczemu do uregulowania w drodze umowy cywilnoprawnej.  

Ustalenie wynagrodzenia w drodze umownej, w kontekście informacji zawartych  

w wyjaśnieniu Burmistrza w zakresie zawartej umowy z dzierŜawcą targowiska, spowoduje 

równieŜ naruszenie przepisów zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). Zgodnie z art. 9 Ordynacji inkasent ma 

obowiązek pobrania podatku od podatnika oraz wpłacenia go organowi podatkowemu we 

właściwym terminie. Za czynności te, tj. za pobór podatków i opłat stanowiących dochody 

gminy, rada gminy moŜe zgodnie z art. 28 § 4 Ordynacji podatkowej ustalić wynagrodzenie. 

Ponadto jeśli inkasent nie dopełni swoich obowiązków, to organ w oparciu o art. 30 § 2 

Ordynacji podatkowej wydaje decyzję o odpowiedzialności podatkowej inkasenta i określa  

w niej wysokość nie pobranego albo pobranego, ale nie wpłaconego podatku. W Ordynacji 

podatkowej uregulowano ponadto zakres odpowiedzialności majątkowej inkasenta oraz 

formy jej zabezpieczenia.  

Istotnym dla charakteru publicznoprawnego wynagrodzenia inkasenta jest fakt, Ŝe 

zgodnie z art. 52 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej wynagrodzenie inkasentów pobrane 

nienaleŜnie lub w wysokości wyŜszej od naleŜnej jest traktowane na równi z zaległością 

podatkową. 

W tym stanie orzec naleŜało jak w sentencji. 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje - 

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 


