UCHWAŁA NR XLVIII/462/2013
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 28 maja 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości
dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich
wynagrodzenia
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594), art. 15, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr II/8/06 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie określenia zasad
ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru
w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia ( Dz. Urz. Woj. Dol. z 2006 r. Nr 263, poz. 3960;
z 2011 r. Nr 157, poz. 2699; Nr 212, poz. 3661; z 2013 r. poz. 1206) § 2 otrzymuje brzmienie: "§ 2.1. Zarządza się
na terenie Gminy Wałbrzych pobór dziennej opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Inkasentami opłaty targowej są:
1) Pan Józef Szulc
2) Pani Agnieszka Szuba
3. Za wykonywanie czynności inkasa inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 45% od pobranych
i wpłaconych na rachunek bankowy Gminy Wałbrzych kwot."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
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Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania
i poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru
w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia
Zgodnie z art. 19 ust. 1 lit. a i ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy określa zasady
ustalania i poboru, terminy płatności i wysokość stawek opłaty targowej, zarządza jej pobór w drodze inkasa oraz
określa inkasentów i ich wynagrodzenie.
Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2013 roku nr XLIII/384/13 powołani zostali
inkasenci opłaty targowej oraz ustalona została wysokość wynagrodzenia, które przysługuje za wykonywanie
czynności inkasa.
W dniu 19 kwietnia 2013 roku do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu wpłynęło pismo adresowane do Rady
Miejskiej Wałbrzycha w sprawie rezygnacji z funkcji inkasenta opłaty targowej. Wobec powyższego konieczną
stała się zmiana uchwały w zakresie powołania inkasentów opłaty targowej.
Ponadto ustalając wysokość wynagrodzenia na poziomie 30% brano pod uwagę dochód z opłaty targowej za
2011 rok. Z dokonywanych wyliczeń i symulacji wynikało, iż przy dochodzie na poziomie 2011 roku prowizja
w wysokości 30% kształtować się będzie przynajmniej na poziomie odpowiadającym płacy minimalnej.
W związku z likwidacją wielu stoisk sprzedaży dochód z tytułu opłaty targowej drastycznie zmalał.
W konsekwencji prowizja w wysokości 30% nie daje możliwości wypłaty wynagrodzenia na zakładanym
wcześniej poziomie. Podkreślić należy, iż zgodnie z opiniami prawnymi inkasenci powołani na podstawie
uchwały rady miejskiej nie spełniają warunków do objęcia ich obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym
i rentowym oraz ubezpieczeniem zdrowotnym, aby więc uzyskać tego typu świadczenia muszą samodzielnie
z uzyskanej prowizji odprowadzać składki. Ponadto niezmiernie istotnym instrumentem zapewniającym
skuteczność inkasa jest wynagrodzenie inkasenta, wobec czego chcąc zapewnić uzyskanie jak najwyższych
wpływów z inkasa powinno się ustalić wynagrodzenie na takim poziomie, aby inkasent był materialnie
zainteresowany poborem tych opłat. W związku z powyższym zaistniała konieczność zwiększenia wysokości
wynagrodzenia prowizyjnego.
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