
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W   OPOLU  

Uchwała nr    3/14/2007 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 26 stycznia 2007 r. 

Na  podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 

października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych  (tekst jedn.- DzU z 2001 r. nr 55, 

poz. 577; zm. DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; zm. z 2003 r. DzU nr 149, 

poz. 1454; z 2004 r. nr 273, poz. 2703; z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565, nr 249, poz. 2104; 

z 2006 r. nr 249, poz. 1832) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity z 2001 r. DzU nr 142, poz. 1591; z 2002 r. DzU nr 23, poz. 220, nr 62, 

poz. 558, nr 113, poz. 984; z 2003 r. DzU nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 

1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203; z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; 

z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

  

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

 

uchwały nr III/28/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. Rady Miejskiej w Głubczycach w sprawie poboru 

opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso, w części 

dotyczącej § 2 pkt 1 oraz § 3 zdanie drugie w brzmieniu „prowizja pobierana będzie przez 

inkasentów z należności za pobraną opłatę skarbową” z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 8 

ustawy o samorządzie gminnym, art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

oraz art. 9 ustawy Ordynacja podatkowa. 

 

U z a s a d n i e n i e  

 

W dniu 18 stycznia 2007 r., tj. z naruszeniem dyspozycji art. 90 ustawy o samorządzie 

gminnym, do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr III/28/2006 z dnia 

20 grudnia 2006 r. Rady Miejskiej w Głubczycach w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze 

inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso, w której treści m.in. zawarto, iż: 

− (§ 2 pkt 1) inkasentem w zakresie poboru opłaty skarbowej jest Naczelnik Urzędu  Skarbowego 

w Głubczycach, 

− (§ 3 zdanie drugie) prowizja pobierana będzie przez inkasentów z należności za pobraną opłatę 

skarbową. 

Na posiedzeniu Kolegium wyznaczonym na dzień 26 stycznia 2007 r. przedstawiciel Gminy 

Głubczyce zawiadomionej prawidłowo nie stawił się.  

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

W myśl art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady 

gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w 

odrębnych ustawach. W powyższych ramach sytuować należy normę kompetencyjną zawartą w 

treści dyspozycji art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, zgodnie z 

którą rada gminy może zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczyć 

inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso.  

W odniesieniu do zapisu § 2 pkt 1 przedmiotowej uchwały Rady Miejskiej w Głubczycach 

ustalającej jako inkasenta Naczelnika Urzędu  Skarbowego w Głubczycach Kolegium wskazuje, że 

zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o urzędach i izbach skarbowych ministrowi właściwemu do spraw 

finansów publicznych podlegają dyrektorzy izb skarbowych i naczelnicy urzędów skarbowych, 

jako organy administracji rządowej niezespolonej. Ponadto zgodnie z art. 13 § 1 pkt 1 ustawy 
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Ordynacja podatkowa naczelnik urzędu skarbowego jest stosownie do swojej właściwości organem 

podatkowym.   

W tym stanie stwierdzić należy, iż wyznaczenie jako inkasenta opłaty skarbowej organu 

administracji rządowej niezespolonej i podatkowego nie znajduje uzasadnienia w dyspozycji art. 9 

ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub 

jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika 

podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. 

Poddając analizie zapis § 3 zdanie drugie badanej uchwały w aspekcie zakresu kompetencji organu 

stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do stanowienia przepisów podatkowych w 

sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach stwierdzić należy, że 

na podstawie literalnego brzmienia art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 

skarbowej poza ramami powołanej dyspozycji sytuować należy określenie trybu pobrania 

wynagrodzenia za inkaso poprzez tzw. „potrącenie”, tj. pomniejszenie kwoty opłaty skarbowej 

pobranej przez inkasenta o wysokość wynagrodzenia za inkaso. Wskazać w tym miejscu należy, iż 

zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami 

dochodów własnych gminy są wpływy z opłaty skarbowej, które winny stanowić stosownie do 

wymogu art. 165 ust. 1 ustawy o finansach publicznych element rocznego planu dochodów budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w brzmieniu art. 

14 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z którego jednoznacznie wynika, że 

wpływy z opłaty skarbowej są wpłacane na rachunek budżetu gminy.  

Zdaniem Kolegium regulacja umiejscowionego w Dziale IV Budżet jednostki samorządu 

terytorialnego, Rozdział 1 Podstawowe definicje i zasady - przepisu art. 165 ust. 3 ustawy o 

finansach publicznych określającego fundamentalną zasadę planowania i dysponowania środkami 

publicznymi, w myśl której uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki 

samorządu terytorialnego w roku budżetowym, wyklucza pozabudżetowy sposób możliwości 

regulowania wynagrodzenia za inkaso opłaty skarbowej. W odniesieniu do struktury planu 

wydatków uchwały budżetowej określonej w treści dyspozycji art. 184 ust. 1 pkt 2 ustawy o 

finansach publicznych wskazać należy, iż wydatki z tyt. wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat 

lokalnych, w tym opłaty skarbowej, zgodnie z § 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 

dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i 

rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych winny być sytuowane w dziale 

756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75647 – „Pobór podatków, 

opłat i niepodatkowych należności podatkowych” klasyfikacji wydatków publicznych.  

W tym stanie faktycznym i prawnym Kolegium, stwierdza iż przywołana w podstawie 

prawnej uchwały nr III/28/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. Rady Miejskiej w Głubczycach w 

sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za 

inkaso legitymacja art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 8 ust. 2 ustawy z 

dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej nie może stanowić normatywnego uzasadnienia  do 

przyjętego w § 3 zdanie drugie uchwały sposobu określenia trybu pobrania wynagrodzenia za 

inkaso przez  inkasenta.  

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru 

nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym 

stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.  

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje - na 

zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w 

terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

        Przewodniczący Kolegium 


