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Poz. 1394, 1395

jak w sentencji.
Przewodnicząca Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu
(-) Grażyna Wróblewska
Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze
przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
1395
UCHWAŁA Nr 1/50/2010 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 13 stycznia 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art.
11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992
r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z
2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
orzeka nieważność
postanowienia §3 uchwały Nr 323/XXXII/09
Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 30 grudnia 2009
r. w sprawie zmiany uchwały Nr 310/XXXI/09 Rady
Miejskiej w Wieleniu z dnia 8 grudnia 2009 r. w
sprawie zmiany uchwały Nr 282/XXXV/05 Rady
Miejskiej w Wieleniu z dnia 10 listopada 2005 r. w
sprawie stawek opłaty targowej pobieranej na terenie Gminy Wieleń stawek opłaty targowej pobieranej na terenie Gminy Wieleń wyrażenie „z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 201 r.”
Uzasadnienie
Przedmiotową uchwałą doręczoną tutejszej Izbie
w dniu 4 stycznia 2010 r. Rada Miejska w Wieleniu, powołując się na art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym i
art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i opłatach lokalnych dokonała zmiany uchwały w sprawie stawek opłaty targowej na
2010 r. w części dotyczącej ustalenia wysokości
stawek tej opłaty. Postanowieniem §3 postanowiła, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
o dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa na podstawie art.

61 §1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 91 ust.
5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zm.) zawiadomiła Przewodniczącego Rady Miejskiej
o wszczętym postępowaniu nadzorczym w odniesieniu do przedmiotowej uchwały 310/XXXI/09
Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 8 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 282/XXXV/05 Rady
Miejskiej w Wieleniu z dnia 10 listopada 2005 r. w
sprawie stawek opłaty targowej pobieranej na terenie Gminy Wieleń z uwagi na sprzeczność jej postanowień z przepisami prawa, wyznaczając jednocześnie termin badania na dzień 13 stycznia 2010 r.
Rozpoznając sprawę na posiedzeniu Kolegium Izby
ustaliło i zważyło, co następuje: Kolegium wskazuje,
że rada gminy stosownie do przepisu art. 18 ust.
2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym podejmuje
uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych, które to stanowią akty prawa miejscowego na obszarze gminy (art. 40 ust 1). Zasady i tryb ogłaszania
aktćm prawa miejscowego określa ustawa z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62,
poz. 718 ze zm.) -art. 42. Przepisy art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych (...) stanowią, że akty normatywne
ogłaszane w Dzienniku Urzędowym wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia, chyba, że
akt normatywny określi termin dłuższy. Kolegium
stwierdza, że opłata targowa nie stanowi podatku
i może być wprowadzana w ciągu roku i wchodzić
w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Dla poboru opłaty targowej nie jest w ogóle możliwe, by przepisy
uchwały działały z mocą wsteczną, bowiem poboru
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opłaty dokonuje się w dacie sprzedaży.
Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Izby orzekło jak w sentencji uchwały.
Przewodnicząca Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu
(-) Grażyna Wróblewska

Poz. 1395, 1396

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze
przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Poznaniu.
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UCHWAŁA Nr 1/53/2010 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 13 stycznia 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i art. 11 ust.
1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001
r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu:
orzeka nieważność
§1 uchwały Nr XLVI/308/2009 Rady Miejskiej
w Kępnie z dnia 17 grudnia 2009 r. zmieniającej
uchwałę w sprawie wprowadzenia dodatkowych
zwolnień od podatku od nieruchomości, w części dotyczącej nowego brzmienia §1 ust. 1 pkt 1
uchwały Nr XLI/290/2002 Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku od nieruchomości, jako sprzecznego z art. 7 ust. 3 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844 z późn. zm.).
Uzasadnienie
Przedmiotową uchwałą doręczoną tutejszej Izbie
w dniu 5 stycznia 2010 roku, Rada Miejska w Kępnie powołując się na postanowienia art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.
844 z późn. zm.) postanowiła o zwolnieniach od
podatku od nieruchomości. W §1 tejże uchwały
postanowiono między innymi, iż „W uchwale Nr
XLI/290/2002 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17
kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku od nieruchomości
wprowadza się następującą zmianę:
- §1 otrzymuje brzmienie:

„§1.1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości
następujące budynki lub ich części, budowle oraz
grunty zajęte:
1) na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia
statutowej działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, (……).” „.
Regionalna Izba Obrachunkowa na podstawie
przepisów art. 61 §1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 91 ust. 5 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zawiadomiła Gminę o wszczętym postępowaniu nadzorczym w odniesieniu do przedmiotowej uchwały.
Rozpatrując sprawę na posiedzeniu w dniu 13
stycznia 2010 roku Kolegium Izby ustaliło i zważyło, co następuje.
Samorząd terytorialny i jego organy działają na
podstawie i w granicach prawa. Zgodnie z postanowieniem art. 217 Konstytucji RP nakładanie podatków, innych danin publicznych, określenie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek
podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i
umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od
podatków następuje w drodze ustawy. Jednocześnie art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
przyznaje gminie prawo stanowienia aktów prawa
miejscowego obowiązujących na obszarze gminy
wyłącznie na podstawie upoważnień ustawowych.
Stosownie do treści art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy o samorządzie gminnym w wyłącznej kompetencji rady gminy pozostaje podejmowanie uchwał
w sprawie podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach, przy czym wskazać
należy, iż do właściwości organów w sferze zobowiązań publiczne - prawnych (np. podatków ) nie
stosuje się zasady „co nie jest zakazane jest dozwolone” lecz zasadę „dozwolone jest tylko to, co
prawo wyraźnie przewiduje”. Właściwość rady gminy odnośnie stanowienia w sprawach podatków i

