
U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie wniesienia skargi na 
uchwałę Nr 23/1740/2012  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2012r.

   W  dniu  2  stycznia  2013r.  Rada  Miejska  Trzcianki  otrzymała  uchwałę 
Nr 23/1740/2012  Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2012r., w której RIO 
orzekło nieważność  § 3 uchwały Nr XXXIV/216/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 
28 listopada 2012r. w sprawie podatku od środków transportowych,  jako zbędnego. 
W § 3 uchwały Nr  XXXIV/216/12 Rada Miejska postanowiła, że traci moc uchwała 
Nr  XVIII/121/11 Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  30 listopada  2011r.  w sprawie 
podatku od środków transportowych. Kolegium RIO stwierdziło, że stawki podatku 
od  środków  transportowych  mają  charakter  roczny,  stąd  postanowienie 
§3 przedmiotowej  uchwały  jest  zbędne.  Zdaniem Kolegium RIO uchwała  z  roku 
bieżącego  z  mocy  prawa  przestaje  obowiązywać  z  początkiem  kolejnego  roku 
kalendarzowego.

        Powyższe twierdzenia  Kolegium nie znajdują  oparcia  w prawie.  Zgodnie 
z art.91 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym uchwała lub zarządzenie organu gminy 
sprzeczne z prawem są nieważne. Kolegium w swojej uchwale stwierdziło jedynie, że 
zakwestionowany §3 jest zbędny, bez wskazania przepisu,  który został  naruszony. 
Ustalenia  Kolegium  są  niewłaściwe,  bowiem  uchwała  Nr  XVIII/121/11  Rady 
Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  30  listopada  2011r.   w  sprawie  podatku  od  środków 
transportowych  nie  miała  charakteru  rocznego,  lecz  miała  obowiązywać 
ponadczasowo. Stąd konieczne jest postanowienie § 3 o utracie mocy poprzedniej 
uchwały.  Brak  tego  postanowienia  oznaczałoby,  że  w  obrocie  prawnym 
funkcjonowałyby  dwie  uchwały  dotyczące  tej  samej  materii.  W  treści  uchwały 
Nr  XVIII/121/11 Rada Miejska Trzcianki nie postanowiła, że uchwala podatek od 
środków transportowych na  2012 rok.  W przypadku nie podjęcia uchwały w sprawie 
podatku  od  środków  transportowych  do  końca  2012  roku  z  nowymi  stawkami 
rocznymi,  w 2013 roku obowiązywałyby takie same stawki, jak w 2012 roku. Zatem 
należy uznać, że są podstawy do zaskarżenia uchwały Nr 23/1740/2012  Kolegium 
RIO w Poznaniu.          
 
            Zgodnie z art.98 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym rozstrzygnięcia organu 
nadzorczego  dotyczące  gminy,  podlegają  zaskarżeniu  do  sądu  administracyjnego 
z  powodu  niezgodności  z  prawem  w  terminie  30  dni  od  dnia  ich  doręczenia. 
Podstawą do wniesienia  skargi  jest  uchwała  lub zarządzenie  organu,  który podjął 
uchwałę  lub  zarządzenie  albo  którego  dotyczy  rozstrzygnięcie  nadzorcze 
(art.98 ust.3). 


