UCHWAŁA NR XX.181.K.2019
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności uchwały
Nr IX.77.2019 Rady Gminy Darłowo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia
inkasentów do poboru podatków i opłat na terenie Gminy Darłowo
Na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 105 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U z 2018 r.
poz. 2096, z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz.
561, z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie uchwala, co
następuje:
§ 1. Umarza się postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały
Nr IX.77.2019 Rady Gminy Darłowo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia
inkasentów do poboru podatków i opłat na terenie Gminy Darłowo
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Uchwała Nr IX.77.2019 Rady Gminy Darłowo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie
wyznaczenia inkasentów do poboru podatków i opłat na terenie Gminy Darłowo została
przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 6 czerwca br.
Przedmiotowa uchwała została objęta postępowaniem nadzorczym na podstawie
art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zgodnie z którym
właściwość rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych obejmuje uchwały i zarządzenia
podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach podatków i
opłat lokalnych, do których stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.
We wstępnej ocenie Izby sposób podjęcia przedmiotowej uchwały budził
wątpliwości co do zgodności z prawem, w szczególności z art. 25a ustawy o samorządzie
gminnym, zgodnie z którym radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w
komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego. Wątpliwości budziło powołanie na
inkasenta osoby, której imię i nazwisko, jest zbieżne z danymi personalnymi radnego
rady gminy.
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W związku z powyższym, wszczęto postępowanie w sprawie stwierdzenia
nieważności przedmiotowej uchwały, o którym powiadomiono Przewodniczącego Rady
Gminy Darłowo pismem z dnia 11 czerwca br. (znak: K.0010.342.DC.2019). W treści
pisma wskazano, że ostateczne badanie uchwały odbędzie się na posiedzeniu Kolegium
Izby w dniu 19 czerwca 2019 r. oraz, że w posiedzeniu ma prawo uczestniczyć
upoważniony przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu
zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień. W
przesłanym piśmie organ nadzoru wezwał jednocześnie Gminę do udzielenia informacji
czy ww. osoba wyznaczona na inkasenta pełni jednocześnie funkcję radnego oraz
przedłożenia protokołu z głosowania nad uchwałą Nr IX.77.2019.
W dniu 13 czerwca br. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
przekazano wyjaśnienia wraz z protokołem udziału w głosowaniu nad ww. uchwałą, z
których wynika, że radny wyznaczony na stanowisko inkasenta wyłączył się od udziału
w głosowaniu.
Mając powyższe na uwadze, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie uznało, iż uchwała nie narusza prawa, zaś dalsze postępowanie w sprawie
uznało za bezprzedmiotowe i postanowiło jak w sentencji.

