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REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

Uchwała nr  4/20 /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; 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  

 

§ 1 ust. 2 pkt 1 uchwały nr IV/21/2006 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 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 17 stycznia 2007 roku 

uchwałę nr IV/21/2006 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie 

zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów 

i określenia wynagrodzenia za inkaso.  

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska wyznaczyła w § 1 ust. 2 pkt 1 jako inkasenta Starostę 

Powiatu Prudnickiego. 

 Na posiedzenie Kolegium, wyznaczone na dzień 16 lutego 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. Stosownie do dyspozycji tego przepisu, Rada Miejska w Prudniku 
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wyznaczyła na inkasenta opłaty skarbowej m.in. Starostę Powiatu Prudnickiego oraz określiła 

wysokość wynagrodzenia za inkaso.  

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

(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)  starosta jest organem podatkowym pierwszej 

instancji.  Zakres działania starosty określa także 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.).  

Ustawową definicję inkasenta zawiera natomiast art. 9 ustawy – Ordynacja podatkowa 

wskazując, iż inkasentem jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niemająca 

osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we 

właściwym terminie organowi podatkowemu. Inkasentów wyznacza się  na podstawie 

przepisów ustawy lub – w określonych przez prawo przypadkach - w drodze  uchwał organu 

stanowiącego gminy. Wskazana powyżej ustawa o opłacie skarbowej w art. 8 ust. 2 zawiera 

upoważnienie dla rady gminy do zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz 

wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Status inkasenta 

musi być jednak zgodny z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa. Skoro więc w myśl art. 9 

tej ustawy, inkasentem może być tylko osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 

organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, to uznać należy, iż wyznaczony przez 

Radę Miejską w Prudniku  na inkasenta  Starosta Powiatu Prudnickiego żadnego z 

przymiotów określonych w art. 9 ustawy - Ordynacja podatkowa, nie posiada, jest bowiem 

organem o ustalonych, na mocy powołanych powyżej ustaw, zakresach działania. Wobec 

powyższego, Rada Miejska w Prudniku nie była uprawniona do wyznaczenia  Starosty 

Powiatu Prudnickiego na inkasenta opłaty skarbowej. 

  

 

 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 

 

 


