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UCHWAŁA Nr XIV/1604/2017
z dnia 4 lipca 2017 r.
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W RZESZOWIE
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w wyniku przeprowadzonego postępowania
o uznanie uchwały Nr XX/184/2017 Rady Gminy Żołynia z dnia 30 maja 2017 r. zmieniającej uchwałę
w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej - działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 5 i art. 18a
ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych(t. j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 561 ) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446).
STWIERDZA
nieważność badanej uchwały w części obejmującej postanowienie § 1 ust. 5 określającego, że inkasent
pobierający opłatę targową odprowadza ją w dniu jej zainkasowania na rachunek budżetu Gminy Żołynia
jako przewidujące termin krótszy, niż przewidziany w ustawie, co w istotny sposób narusza art. 47 §4a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201), zgodnie z którym
terminem płatności dla inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym, zgodnie z przepisami
prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić, chyba że organ stanowiący właściwej jednostki
samorządu terytorialnego wyznaczył termin późniejszy.
Uzasadnienie
W dniu 7 czerwca 2016 r. wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie uchwała
Nr XX/184/2017 Rady Gminy Żołynia z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
dziennych stawek opłaty targowej.
Badając powyższą uchwałę w trybie nadzoru Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
uchwałą Nr XIII/1476/2017 w dniu 20 czerwca 2017 r. wszczęło wobec niej postępowanie nadzorcze. Rada
Gminy Żołynia nie usunęła nieprawidłowości w wyznaczonym terminie.
Wskazaną uchwałą Rada Gminy Żołynia działając na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.) dokonała zmian
w uchwale Nr XIII/124/16 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej
w zakresie wyznaczenia osób pełniących funkcję inkasenta opłaty, ustalenia wynagrodzenia za inkaso,
terminu płatności opłaty targowej. W § 1 ust. 5 uchwały postanowiła, że inkasent pobierający opłatę
targową odprowadza ją w dniu jej zainkasowania na rachunek bankowy Gminy Żołynia.
W związku z powyższym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie zważyło co
następuje:
Zgodnie z art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa terminem płatności dla
inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego,
wpłata podatku powinna nastąpić, chyba że organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego
wyznaczył termin późniejszy. Rada Gminy posiada z mocy wskazanego przepisu ustawy delegację do
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ustalania terminu późniejszego na wpłatę podatku niż po ostatnim dniu, w którym, zgodnie z przepisami
prawa podatkowego wpłata powinna nastąpić. Rada Gminy Żołynia zobowiązała zaś inkasentów do wpłaty
zainkasowanych podatków na rachunek budżetu Gminy Żołynia w dniu jej zainkasowania. Ten termin
wpłaty podatków nie jest terminem późniejszym od wskazanego w cytowanym przepisie ustawy Ordynacja
podatkowa, lecz terminem wcześniejszym. Regulacja uchwały w tej części pozostaje w istotnej sprzeczności
z cytowanym art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Rada Gminy Żołynia
ustalając termin płatności dla inkasenta opłaty targowej niezgodnie z cyt. przepisem ustawy naruszyła
zakres ustawowego upoważnienia zawartego w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym, zgodnie z którym na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia
aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.
Na niniejszą uchwałę Kolegium Izby przysługuje Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.
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