Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 234

– 23707 –

Poz. 4298

4298
UCHWAŁA Nr 16/895/2009 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 28 października 2009 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
uchwały Nr XXXI/154/2009 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 30 września 2009 r. w
sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej
oraz sposobu jej poboru.
Uzasadnienie
Przedmiotową uchwałą doręczoną tut. Izbie w
dniu 6 października 2009 r. Rada Gminy Miasteczko
Krajeńskie, powołując się na przepisy art. 18 ust. 2
pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym oraz art. 19 pkt 1lit. a i pkt 2 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.)
postanowieniem §1 ust. 1 Rada, jak zostało zapisane, ustaliła „dzienną stawkę” (a faktycznie są dwie
stawki) opłaty targowej, wskazując, że za „handel
płodami rolnymi” stawka wynosi 10 zł, a za „handel
artykułami przemysłowymi” stawka wynosi 22 zł.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu na
podstawie art. 61 §1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeksu 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 zawiadomiła przedstawiciela
Gminy o wszczęciu postępowania nadzorczego w
odniesieniu do ww. uchwały z powodu sprzeczności jej postanowień z przepisami prawa, wyznaczając jednocześnie termin rozpatrywania sprawy na
dzień 22 października 2008 r.
Rozpoznając sprawę na posiedzeniu w dniu 22
października 2008 roku Kolegium Izby ustaliło i
zważyło, co następuje:

Na podstawie 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 opłaty targowej. Kolegium
Izby wskazuje, że podstawą poboru opłaty targowej
jest – w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych – czynność związana z „dokonywaniem sprzedaży”.
Zawarta w Słowniku Języka Polskiego -Wydawnictwo Naukowe PWN SA definicja pojęcia „handel”
wyjaśnia, że jest to „działalność polegająca na kupnie, sprzedaży lub wymianie towarów i usług”, natomiast sprzedaż polega na „odstępowaniu czegoś
przez sprzedawcę na własność kupującemu za określoną sumę”. Z definicji tych wynika, że „handel”
jest pojęciem szerszym niż „sprzedaż” i obejmuje
swym zakresem czynność sprzedaży. Zatem ustalając stawkę (a właściwie stawki) opłaty targowej
w powiązaniu z handlem Rada Gminy przekroczyła
swoje ustawowe kompetencje do ustalania stawki
opłaty targowej, czym naruszyła przepis art. 15 ust.
1 ustawy z dnia12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.
844 ze zm.).
Mając powyższe na uwadze orzeczono 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.

