
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

Uchwała nr   4/18/2007 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 16 lutego 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) 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  

 

§ 5 uchwały Nr V/41/07 Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle z dnia 12 stycznia 2007 r. w 

sprawie sposobu 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. 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 22 stycznia 2007 roku 

uchwałę Nr V/41/07 Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle z dnia 12 stycznia 2007 r.  w sprawie 

sposobu poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia 

wynagrodzenia za inkaso.  

Przedmiotową uchwałą Rada Miasta Kędzierzyn - Koźle zarządziła pobór opłaty skarbowej w 

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

osobowości prawnej, wyznaczyła inkasentów i wynagrodzenie od zainkasowanych kwot oraz 

terminy przekazywania do kasy organu podatkowego pobranych kwot.  

Rada Miasta zobowiązała także inkasentów do przedkładania Prezydentowi Miasta 

Kędzierzyn – Koźle informacji na temat pobranych kwot opłaty skarbowej obejmującej okres 

za jaki inkasent sporządza informację, kwotę pobranej opłaty skarbowej z wyszczególnieniem 

kwot pobranych z poszczególnych tytułów, dane osoby (nazwisko i imię lub nazwę firmy)od 

której pobrano opłatę skarbową, kwotę przekazaną na rachunek miasta oraz datę jej 

przekazania. 

 Na posiedzenie Kolegium, wyznaczone na dzień 16 lutego 2007 roku, stawił się 
przedstawicielowi Miasta Kędzierzyn-Koźle, który podniósł, że „ustalając w § 4 i 5 

terminy rozliczenia środków przez inkasenta oraz zakres informacji, kierowano się  

przepisami ustawy Ordynacja podatkowa, mając na celu terminowość wpłacanych 

środków w tytułu opłaty skarbowej oraz to, żeby inkasent nie miał wątpliwości w jaki 

sposób i w jakim terminie musi się rozliczać, nie wskazując wprost podstawy prawnej 

regulacji zawartej w  § 5 uchwały”.  
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 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu zważyło, 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 należy sytuować normę 

kompetencyjną zawartą w treści dyspozycji art. 8 ust. 2 ustawy 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.  

Podnieść zatem należy, że w treści przepisu art. 8 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej nie 

mieści się nałożenie na inkasenta, postanowieniami § 5 powołanej uchwały Rady Miasta 

Kędzierzyn – Koźle, obowiązków sprawozdawczo-informacyjnych wobec Prezydenta Miasta 

dotyczących przedkładania Prezydentowi Miasta Kędzierzyn – Koźle informacji na temat 

pobranych kwot opłaty skarbowej obejmującej okres za jaki inkasent sporządza informację, 

kwotę pobranej opłaty skarbowej z wyszczególnieniem kwot pobranych z poszczególnych 

tytułów, dane osoby (nazwisko lub imię lub nazwę firmy) od której pobrano opłatę skarbową, 

kwotę przekazaną na rachunek miasta oraz datę jej przekazania. 

 Wobec powyższego, w ocenie Kolegium, przywołane w podstawie prawnej uchwały 

Nr V/41/07 Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle z dnia 12 stycznia 2007 r.  w sprawie sposobu 

poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia 

wynagrodzenia za inkaso przepisy art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz 

art. 8 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej nie mogą stanowić normatywnego uzasadnienia do 

przyjętej w § 5 uchwały regulacji polegającej na nałożeniu na inkasentów obowiązków o 

charakterze sprawozdawczo-informacyjnym w zakresie sporządzania informacji na temat 

pobranych kwot opłaty skarbowej. Wyjaśnienia przedstawiciela miasta w tym zakresie, co do 

intencji rady miasta w przedmiocie regulacji zawartej w § 5 uchwały, nie mogą stanowić 

podstawy do zmiany oceny prawnej tej regulacji. 

 

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

nieważności uchwały organu gminy w części dotyczącej § 5 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 
 


