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UCHWAŁA NR 5.83.2019
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE
z dnia 19 lutego 2019 r.
w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr V/31/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia
29 stycznia 2019 r. w sprawie opłaty targowej.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 561 z późn. zm.) – Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:
§ 1. Orzeka o nieważności Uchwały Nr V/31/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie opłaty targowej, w części dotyczącej § 3 i § 4, z powodu istotnego naruszenia art. 19 pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.).
§ 2. Na niniejszą uchwałę służy Gminie Poświętne skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem tutejszego Kolegium.
Uzasadnienie
W dniu 5 lutego 2019 r. została doręczona Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Uchwała Nr
V/31/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie opłaty targowej.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych ww. uchwała podlega nadzorowi
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Izby ustaliło i zważyło, co następuje.
W § 1 i 2 badanej uchwały Rada Gminy wprowadziła na terenie Gminy Poświętne opłatę targową oraz
określiła wysokość dziennej stawki opłaty targowej.
W § 3 uchwały postanowiono „ Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa ”.
Następnie w § 4 na inkasentów opłaty targowej wyznaczono trzech pracowników Urzędu Gminy Poświętne
wskazując ich z imienia i nazwiska.
Kolegium Izby stwierdziło, że w przedmiotowej uchwale nie określono natomiast wynagrodzenia za inkaso.
Zgodnie z art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy
w drodze uchwały może zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość
wynagrodzenia za inkaso. Zdaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej powyższe zapisy ww. uchwały
nie spełniają wymogów określonych w art. 19 pkt 2 cyt. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Zgodnie z tym przepisem, zarządzając pobór opłaty targowej w drodze inkasa, rada gminy określając
inkasentów powinna również ustalić wysokość wynagrodzenia za inkaso.
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Mając powyższe na uwadze, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie postanowiło stwierdzić
nieważność zapisów § 3 i § 4 uchwały dotyczących zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz
wyznaczenia inkasentów.
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