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REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

 

Uchwała nr 3/7/2007 

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  (DzU z 2001r. nr 55,  

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

(DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984; 

z 2003 r. 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; 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 IV/24/06 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie 

zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i 

określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w części regulującej sposób wypłacania 

wynagrodzenia  

za inkaso (§ 2 ust. 2 uchwały), z powodu naruszenia art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada  

2006 r. o opłacie skarbowej i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym. 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

Dnia 22 grudnia 2006 roku Rada Miejska w Nysie podjęła uchwałę nr IV/24/06 

w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia 

inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. W podstawie prawnej uchwały 

wskazano art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 

Przedmiotową uchwałą Rada zarządziła na terenie Gminy Nysa pobór opłaty skarbowej  

w drodze inkasa, wyznaczyła inkasentów tej opłaty oraz określiła wynagrodzenie za inkaso. 

W § 2 ust. 2 uchwały Rada postanowiła, że kwota należnego wynagrodzenia jest potrącana  

z kwoty opłat skarbowych pobranych przez inkasenta.  

Obecny na posiedzeniu Kolegium przedstawiciel Gminy zwrócił uwagę na przepis  

art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, na podstawie którego rada 

gminy mogła ustalić, zdaniem przedstawiciela Gminy, nie tylko wysokość wynagrodzenia,  

ale również sposób jego wypłacania. Ponadto, instytucja potrącenia wynagrodzenia z kwoty 

pobranych podatków znana jest w przepisach prawa podatkowego, co wynika z § 1  
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ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia 

płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa.  

W tym stanie faktycznym i prawnym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Opolu  zważyło, co następuje. 

 Zgodnie z 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. Pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa 

reguluje art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (DzU nr 225, poz. 

1635), który stanowi, że rada gminy może zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa 

oraz wyznaczyć inkasentów i określić wynagrodzenie za inkaso.  

 Rada Miejska w Nysie, określając, w § 2 ust. 2 uchwały, sposób zapłaty 

wynagrodzenia tj. potrącenie wynagrodzenia z kwot opłat pobranych przez inkasenta, 

wykroczyła  

poza kompetencje wynikające z treści 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. Powołane przepisy 

nie uprawniały Rady do określenia sposobu wypłaty wynagrodzenia za inkaso. Ponadto, 

gospodarka finansowa gminy prowadzona jest na podstawie uchwały budżetowej, 

określającej m.in. plan dochodów i wydatków budżetowych., o czym stanowi art. 165 ustawy 

z dnia  

30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 51 

ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Wynagrodzenie wypłacane inkasentom stanowi 

wydatek budżetu i winno być zaplanowane w rozdz. 75647 klasyfikacji budżetowej. Ani 

przepisy ustawy o finansach publicznych, ani ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) nie przewidują 

regulowania samorządowych zobowiązań budżetowych poprzez instytucję potrącenia z 

dochodów.  

Wskazać w tym miejscu należy, że wpływy z opłaty skarbowej stanowią, na podstawie art. 4 

ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, źródło dochodów 

własnych gminy  i  są wpłacane na rachunek budżetu gminy, zgodnie z art. 14 powołanej 

ustawy. 

Zdaniem Kolegium, podniesiony przez przedstawiciela Gminy przepis art. 28 § 4 

ustawy Ordynacja podatkowa, nie uprawnia rady gminy do stanowienia w sprawach 

dotyczących sposobu wypłaty wynagrodzenia za inkaso, a instytucja potrącenia 

wynagrodzenia  

z kwoty pobranych podatków, o której mowa w § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających 

podatki na rzecz budżetu państwa ma zastosowanie jedynie do należności podatkowych 

budżetu państwa.  

  W tym stanie rzeczy, Kolegium orzekło jak w sentencji. 

 

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 


