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REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

Uchwała nr   3/8/2007 

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 2001r. nr 

55, poz. 577; zm. DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; 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, 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, nr 172, poz. 1441; z 2006 r. nr 

17, poz. 128) 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/29/06 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie 

zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i 

określenia wynagrodzenia za inkaso, z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 

późn. zm.) oraz art. 9 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity 

z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z 16 listopada 

2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635). 

 

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

 

 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu przedłożono w dniu 5 stycznia 2007 roku 

uchwałę nr III/29/2006 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2006 roku w 

sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i 

określenia wynagrodzenia za inkaso.  

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Otmuchowie zarządziła pobór opłaty skarbowej w 

drodze inkasa od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających 

osobowości prawnej,  jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek 

Starosta Nyski lub Naczelnik Urzędu Skarbowego dokonują czynności urzędowej, wydają 

zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), lub w przypadku złożenia w wyżej 

wymienionych organach dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury 

albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawach z zakresu administracji publicznej. 

Na inkasentów opłaty skarbowej Rada Miejska wyznaczyła w zakresie spraw wyżej 

określonych - Starostę Nyskiego, załatwianych przez Starostwo Powiatowe w Nysie oraz 

Naczelnika Urzędu Skarbowego, załatwianych przez Urząd Skarbowy w Nysie. 

Rada Miejska ustaliła także wynagrodzenie inkasentów w wysokości 5% prowizji od sumy 

zainkasowanych kwot, o którą inkasent pomniejsza pobrane kwoty opłaty skarbowej, 

przekazywane na rachunek bankowy Gminy. Rada określiła także terminy w jakich pobrane 

kwoty opłaty skarbowej należy przekazać na rachunek Gminy oraz terminy i zakres 

informacji składanych przez inkasentów Burmistrzowi Otmuchowa. 
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 Na posiedzenie Kolegium, wyznaczone na dzień 26 stycznia 2007 roku, przedstawiciel 

Gminy zawiadomionej prawidłowo, nie stawił się. 

 

 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu zważyło, co następuje. 

 

 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.), w rozdziale 2 zatytułowanym źródła 

dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. „a” stanowi, że 

źródłami dochodów własnych gminy są wpływy z opłaty skarbowej. Z przepisem tym wiąże 

się  art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, 

poz. 1635), który przewiduje upoważnienie dla  Rady Gminy do zarządzenia poboru opłaty 

skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso, jeżeli Rada uzna, że pobieranie opłaty skarbowej w drodze inkasa 

będzie konieczne. Stosownie do dyspozycji tego przepisu, Rada Gminy w Otmuchowie 

wyznaczyła na inkasentów opłaty skarbowej - Starostę Nyskiego i Naczelnika Urzędu 

Skarbowego oraz ustaliła wynagrodzenie przysługujące im od sumy zainkasowanych kwot, o 

które pomniejszą pobrane kwoty opłaty skarbowej, przekazywane na rachunek bankowy 

Gminy. Rada określiła także terminy, w jakich pobrane kwoty opłaty skarbowej inkasenci 

będą zobowiązani przekazywać na rachunek Gminy oraz terminy i zakres informacji 

składanych przez inkasentów Burmistrzowi Otmuchowa. 

 W myśl art. 13 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. 

U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) organem podatkowym, stosownie do swojej 

właściwości, jest m.in. naczelnik urzędu skarbowego jako organ podatkowy administracji 

rządowej oraz starosta, jako samorządowy organ podatkowy. Zakres działania naczelników 

urzędów skarbowych jako organów podatkowych określa w art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 21 

czerwca 1996 roku o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267 z 

późn. zm.), zaś starosty art. 34 i 35 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Organy te, a w szczególności 

naczelnik urzędu skarbowego ma zakreśloną ustawowo właściwość rzeczową (rodzaj 

wymierzanych i pobieranych podatków), miejscową (zakres terytorialny działania) i 

funkcjonalną (rola organu pierwszej instancji). Zadania te wykonuje przy pomocy 

kierowanego przez siebie urzędu skarbowego. Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 

przywołany w podstawie prawnej badanej uchwały, nie stanowi normatywnej podstawy do 

podjęcia przedmiotowej uchwały, bowiem o stanowieniu w sprawach podatków i opłat 

(opłata skarbowa) określonych w odrębnych ustawach (ustawa o opłacie skarbowej), 

właściwy jest art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym. Odrębną ustawą, o której 

mowa w tym przepisie jest niewątpliwie wskazana już ustawa o opłacie skarbowej, która w 

art. 8 ust. 2 upoważnia radę gminy do zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa 

oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Nie jest to 

obowiązek lecz uprawnienie Rady Gminy do stanowienia, wedle uznania, o sprawach 

określonych w tym przepisie. Status inkasenta zobowiązanego do poboru podatków 

stanowiących dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego nie wynika wprost z 

ustawy podatkowej, lecz z aktu prawa miejscowego, jakim jest stosowna uchwała rady gminy, 

a w przedmiotowej sprawie uchwała nr III/29/06 Rady Miejskiej w Otmuchowie, będąca 

przedmiotem postępowania nadzorczego. Status inkasenta musi być jednak zgodny z 

przepisami ustawy Ordynacja podatkowa. W myśl art. 9 tej ustawy, inkasentem może być 

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 

prawnej. Wyznaczeni przez Radę Gminy na podstawie § 2 uchwały na inkasentów: Naczelnik 

Urzędu Skarbowego i Starosta Nyski, żadnego z przymiotów określonych w art. 9 ustawy - 
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Ordynacja podatkowa, nie posiadają, są bowiem organami podatkowymi o ustalonych, na 

mocy powołanych wyżej ustaw, zakresach działania. Wobec powyższego, Rada Gminy w 

Otmuchowie nie była uprawniona do wyznaczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego i Starostę 

Nyskiego na inkasentów opłaty skarbowej. 

 Poddając analizie zapis § 4 uchwały w aspekcie zakresu kompetencji organu 

stanowiącego gminy 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 o opłacie skarbowej, poza ramami powołanej dyspozycji 

sytuować należy określenie trybu pobrania wynagrodzenia za inkaso poprzez pomniejszenie o 

kwotę prowizji (potrącenie) kwoty opłaty skarbowej pobranej przez inkasenta o wysokość 

wynagrodzenia za inkaso. Wskazać w tym miejscu należy, że 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 art. 165 ust. 1 

ustawy o finansach publicznych element rocznego planu dochodów budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego. Zdaniem Kolegium, regulacja prawna zawarta w art. 165 ust. 3 

ustawy o finansach publicznych określa fundamentalną zasadę planowania i dysponowania 

środkami publicznymi, w myśl której uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki 

finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym i tym samym wyklucza 

pozabudżetowy sposób możliwości regulowania wynagrodzenia za inkaso opłaty skarbowej. 

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. 

 Niezależnie od powyższego podnieść należy, że w dyspozycji art. 8 ust. 2 ustawy o 

opłacie skarbowej nie mieści się również nałożenie na inkasenta, postanowieniami § 5 

uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie, obowiązków sprawozdawczych wobec Burmistrza 

Otmuchowa dotyczących pobranych kwot, których zakres przedmiotowy nie został 

jednoznacznie sprecyzowany, na co wskazuje zwrot „co najmniej”. 

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

nadzoru nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa z 

dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.  

 

 W tym stanie faktycznym i prawnym, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu  orzekło jak w sentencji. 

 

 Na niniejszą uchwałę Kolegium, przysługuje – na zasadzie art. 98 ustawy o 

samorządzie gminnym – skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu w 

terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

 

                                                                              Przewodniczący Kolegium 

 

 


