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REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

Uchwała nr 9/40 /2007 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia  16 kwietnia 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  

 

§ 3 tiret pierwsze, trzecie i czwarte, § 4 ust. 2, § 5 oraz  § 6  uchwały nr V/39/07 Rady 

Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie poboru podatków, 

wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 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. 6 ust. 12 i art. 14 pkt 3 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. nr 121, 

poz. 844; nr 220, poz. 1601, nr 225, poz. 1635, nr 245, poz. 1775, nr 249, poz. 1828, nr 251, 

poz. 1847), art. 6b ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r.  nr 136, 

poz. 969, nr 191, poz. 1412, nr 245, poz. 1775, nr 249, poz. 1825) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z 

dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. nr 200, poz. 1682, nr 216, 

poz. 1826; z 2005 r. nr 143, poz. 1199, nr 164, poz. 1365, nr 179, poz. 1484; z 2006 r. nr 245, 

poz. 1775, nr 249, poz. 1825). 

 

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

 

 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu przedłożono w dniu 19 marca 2007 roku 

uchwałę nr V/39/07 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 marca 2007 roku w sprawie  

poboru podatków, oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za 

inkaso.  

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Zdzieszowicach zarządziła  pobór podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz podatku od 

posiadania psów w formie inkasa. Ponadto wyznaczyła inkasentów i wysokość 

wynagrodzenia od zainkasowanych kwot oraz termin przekazywania do kasy organu lub na 

jego rachunek pobranych kwot podatku. 

Rada Miejska zobowiązała także inkasentów w § 3 przedmiotowej uchwały do: 

- sporządzania zbiorczego zestawienia pobranych kwot; 

- rozliczenia się z pobranych kwitariuszy najpóźniej do trzech dni następujących po ostatnim 

dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić; 

- zwrotu kwitariuszy w stanie niezniszczonym i kompletnym. 
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W § 4 ust. 2 natomiast Rada wskazała, iż  podstawę obliczenia wynagrodzenia za inkaso 

stanowić będzie zbiorcze zestawienie pobranych wpłat zgodne z zapisami w kwitariuszach 

przydzielonych inkasentom. 

W  § 5 uchwały Rady Miejskiej wprowadzono ponadto zapis, iż inkasent odpowiada całym 

swoim majątkiem za podatki pobrane, a nie wpłacone w kasie lub na rachunek bankowy 

Urzędu Miejskiego zaś w § 6 zakazano inkasentom powierzania wykonywania ich 

obowiązków innym osobom. 

 Na posiedzenie Kolegium, wyznaczone na dzień 16 kwietnia 2007 roku, stawił się 

przedstawiciel Gminy Zdzieszowice w osobie Kierownika Referatu Podatków i Opłat 

stwierdzając, iż: wzorowaliśmy się na innych uchwałach dostępnych w Internecie i 

uważaliśmy, że takie zapisy usprawnią działania inkasentów. Wcześniej podpisywane były 

umowy z inkasentami, teraz chcieliśmy zrezygnować z umów i uregulować te zagadnienia w 

uchwale. 

 

 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 normy 

kompetencyjne zawarte w treści art. 6 ust. 12  i art. 14 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych, art. 6b ustawy o podatku rolnym oraz  art. 6 ust. 8 ustawy o podatku leśnym, 

zgodnie z którymi rada gminy może zarządzić pobór podatków w drodze inkasa oraz 

wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso. Powyższe przepisy 

mają charakter norm bezwzględnie obowiązujących, co oznacza brak dowolności w 

interpretowaniu uprawnień rady w tym zakresie i zakaz wprowadzania do uchwał 

postanowień wykraczających poza ramy zakreślone powyższymi uregulowaniami (tak: NSA 

w wyroku z dnia 15.06.2000 r., sygn. III SA 613/00). Podnieść zatem należy, iż w treści 

powołanych powyżej przepisów ustaw podatkowych nie mieści się nałożenie na inkasentów, 

postanowieniami § 3 powołanej uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach obowiązków 

sprawozdawczo – rozliczeniowych, a polegających na obowiązku sporządzania przez 

inkasentów zbiorczych zestawień pobranych wpłat  oraz przyjęcia zasad rozliczania się z 

pobranych kwitariuszy. Wobec powyższego, w ocenie Kolegium, przywołane w podstawie 

prawnej przedmiotowej uchwały przepisy art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym 

oraz przepisy art. 6 ust. 12  i art. 14 pkt 3 ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6b  

ustawy  o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 8 ustawy  o podatku leśnym nie mogą stanowić 

normatywnego uzasadnienia do przyjętego w § 3 uchwały nałożenia na inkasentów 

obowiązków o charakterze sprawozdawczo-rozliczeniowym w zakresie sporządzania 

wykazów pobranych kwot oraz zasad rozliczania się z pobranych kwitariuszy, jak i również 

 dla wprowadzonego w § 4 ust. 2 uchwały sposobu obliczania podstawy wynagrodzenia za 

inkaso przy oparciu się na zapisach dokonanych w kwitariuszach. W powyższych ramach 

należy sytuować również ograniczanie inkasentom możliwości powierzania wykonywania ich 

obowiązków innym osobom, a dokonane w  § 6 przedmiotowej uchwały. Zapis taki wykracza 

bowiem poza wyraźnie zakreślone upoważnienie zawarte w przepisie art. 18 ust. 2 pkt 8 

ustawy o samorządzie gminnym oraz przepisie art. 6 ust. 12 i art. 14 pkt 3 ustawy o podatkach 

i opłatach lokalnych, art. 6b ustawy o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 8 ustawy o podatku 

leśnym.  

 Ponadto wskazać należy, iż przewidziana w powołanych powyżej przepisach ustaw 

podatkowych delegacja do zarządzania poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczania 

inkasentów oraz określania wysokości wynagrodzenia za inkaso nie obejmuje upoważnienia 

do ustanowienia zasad odpowiedzialności inkasentów za nierozliczenie się z pobranych 
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podatków z organami gminy. Pojęcie inkasenta oraz jego obowiązki określa ustawa z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Stosownie do art. 9 powyższej ustawy inkasentem 

jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości 

prawnej, obowiązana do pobrania podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi 

podatkowemu. Odpowiednio do tak określonych obowiązków, art. 30 § 2 i § 3 Ordynacji 

podatkowej nakłada na inkasenta odpowiedzialność za podatki pobrane i niewpłacone  

rozciągając zakres tej odpowiedzialności na cały majątek inkasenta. Jeżeli więc w Ordynacji 

podatkowej określony został w sposób szczegółowy zakres odpowiedzialności inkasentów, a 

ponadto ani w tej ustawie, ani w powoływanych powyżej ustawach dotyczących 

poszczególnych podatków nie przewidziano możliwości określania form tej 

odpowiedzialności przez organy jednostek samorządu terytorialnego, uzasadnionym jest 

twierdzenie, iż wprowadzając w § 5 zapis dotyczący zasad odpowiedzialności inkasentów, 

Rada Miejska w Zdzieszowicach przekroczyła upoważnienie zawarte w art. art. 18 ust. 2 pkt 8 

ustawy o samorządzie gminnym oraz w przepisach art. 6 ust. 12 i art. 14 pkt 3 ustawy o 

podatkach i opłatach lokalnych, art. 6b ustawy o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 8 ustawy o 

podatku leśnym. Dodatkowo wskazać należy na aprobowany w judykaturze sądów 

administracyjnych pogląd, wyrażony przez NSA w wyroku a dnia 16 czerwca 1992 r. (sygn. 

II SA 99/92), iż uchwała rady miejskiej nie może regulować raz jeszcze tego, co już zawarto 

w obowiązującej ustawie.  

 Wyjaśnienia przedstawiciela Gminy w powyższym zakresie, co do intencji Rady 

Miejskiej w przedmiocie regulacji zawartych w § 3 tiret pierwsze, trzecie i czwarte, § 4 ust. 2, 

§ 5 oraz § 6  uchwały nr V/39/07 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, nie mogą stanowić 

podstawy do zmiany oceny prawnej tychże regulacji  

 Niezależnie od powyższego wskazać należy, iż Rada Miejska nie przywołała w 

podstawie prawnej przedmiotowej uchwały przepisu art. 47 § 4a powoływanej powyżej 

ustawy – Ordynacja podatkowa, a stanowiącego normatywną podstawę dla dokonanego przez 

Radę w § 3 tiret drugie uchwały późniejszego niż ustawowy wyznaczenia terminu płatności 

podatków dla inkasentów.  

 

 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 

 

 


