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Sz. P. Robert Bal
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Przemyślu
Sz. P. Bartłomiej Barczak
Radny Rady Miejskiej
w Przemyślu
Klub Radnych ,,Regia Civitas”

W odpowiedzi na interpelację Radnych Rady Miejskiej w Przemyślu Pana Roberta Bala
i Pana Bartłomieja Barczaka zgłoszoną pismem z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie
zrekompensowania (na zasadach wskazanych przez Pana Prezydenta) Stowarzyszeniu Czuwaj
Wiaro i Klubowi Polonia Przemyśl środków finansowych z tytułu opłaty targowej, informuję
co następuje:
Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 202/2015 z dnia 26 listopada
2015 r. (Dz. Woj. Pod. 2015 r., poz. 3679 z późn. zm.) Miejski Klub Sportowy „Polonia”
Przemyśl i Stowarzyszenie CZUWAJ WIARO w Przemyślu zostali ustaleni jako inkasenci
części opłaty targowej pobieranej na terenie miasta Przemyśla. Dodatkowo przedmiotowa
uchwała ustaliła, że wynagrodzenie za pobór opłaty targowej przez w/w podmioty wyniesie
80% osiągniętych wpływów z jej inkasa.
W związku z takimi zapisami przedmiotowej Uchwały należy stwierdzić, że Miejski Klub
Sportowy „Polonia” Przemyśl i Stowarzyszenie CZUWAJ WIARO w Przemyślu otrzymywali
wynagrodzenie za wykonanie określonej czynności, czyli w tym przypadku za pobranie opłaty
targowej.
Art. 31 zzm - ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzał zakaz pobierania opłat

targowych w 2021 r. W związku z takim zakazem poszczególne Gminy otrzymały
rekompensatę utraconych dochodów wyliczonych na podstawie sprawozdań za 2019 r.
Przenosząc powyższe zapisy do sytuacji Miejskiego Klubu Sportowego „Polonia”
Przemyśl i Stowarzyszenia CZUWAJ WIARO w Przemyślu należy wyraźnie zaznaczyć,
że ustawodawca nie przewidział możliwości udzielenia rekompensaty inkasentom opłaty
targowej, ponieważ wyszedł z założenia, że wynagrodzenie z tego tytułu jest pobierane dopiero
za wykonanie określonego działania i w sytuacji zaniechania takiego działania wynagrodzenie
oczywiście się nie należy. Gminy otrzymały rekompensatę z tytułu utraty własnych dochodów,
ale jednocześnie nie zostały podjęte żadne przepisy pozwalające rekompensowanie inkasentom
utraconych z tego tytułu dochodów. Aktualnie wypłata takiej rekompensaty stanowiłaby
naruszenie ustawy o finansach publicznych.
Pragnę poinformować, że w dniu 20 maja br. odbyło się spotkanie w Urzędzie Miejskim,
gdzie spotkałem się osobiście z przedstawicielami w/w klubów sportowych. Podczas spotkania
poruszonych zostało wiele tematów związanych z bieżącym funkcjonowaniem klubów, w tym
również kwestii finansowania Miejskiego Klubu Sportowego ,,Polonia” Przemyśl
i Stowarzyszenia Czuwaj Wiaro.
Zapewniam Państwa Radnych, że w przedmiotowej sprawie jestem w stałym kontakcie
z przedstawicielami w/w klubów, gdzie wspólnie szukamy najlepszych możliwości pomocy
i wsparcia.
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Otrzymują:
1. Pan Robert Bal – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
2. Pan Bartłomiej Barczak – Radny Rady Miejskiej
3. Biuro Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli
4. A/a

