
UCHWAŁA Nr XI/2004/2007 

z dnia 24 kwietnia 2007 r. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Rzeszowie 

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po przeprowadzeniu postępowania 

nadzorczego wobec uchwały Nr 36/V/2007 Rady Gminy Krasiczyn z dnia 23 marca 2007 

r, w sprawie określenia inkasentów w poszczególnych sołectwach oraz ustalenia 

wynagrodzenia za inkaso - działając na podstawie, art. 11 ust.1 pkt 5 i art. 18a ust. 3 

ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (jedn. tekst 

Dz. U. Nr 55 z 2001 r., poz. 577) 

Stwierdza nieważność w całości uchwały Nr 36/V/2007 Rady Gminy Krasiczyn z dnia 

23 marca 2007 r. w sprawie określenia inkasentów w poszczególnych sołectwach oraz 

ustalenia wynagrodzenia za inkaso. 

 

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

Uchwała Nr 36/V/2007 Rady Gminy Krasiczyn z dnia 23 marca 2007 r. w 

sprawie określenia inkasentów w poszczególnych sołectwach oraz ustalenia wynagrodzenia 

za inkaso wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 28 marca 2007 

r. 

Badając powyższą uchwałę w trybie nadzoru Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Rzeszowie uchwałą Nr IX/1559/2007 z dnia 03 kwietnia 2007 r. 

wszczęło postępowanie nadzorcze wobec tej uchwały. 

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Krasiczyn działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 

z późn. zm.), art.28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa {Dz. U. Nr 

8, poz. 60 z 2005r. z późn. zm.) ustaliła pobór podatków stanowiących dochody gminy w 

drodze inkasa, jednocześnie określiła inkasentów w poszczególnych sołectwach 

oraz wysokość  wynagrodzenia za inkaso w określonym procencie od zainkasowanych 

kwot podatków, 

W związku z tym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie zważyło co 

następuje: 

Z powołanych w podstawie prawnej badanej uchwały przepisów ustawy o 

samorządzie gminnym oraz ustawy Ordynacja podatkowa wynika m.in., iż do wyłącznej 

właściwości organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy stanowienie w 

innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Powołany w uchwale 

przepis art. 28 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa upoważnia Radę Gminy do ustalenia 

wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody budżetu 

gminy. Przepis ten nie daje podstawy do zarządzenia poboru wszystkich podatków w drodze 

inkasa. 

Zważyć należy, że nie wszystkie podatki stanowiące dochody jednostki samorządu 

terytorialnego można pobierać w drodze inkasa (np.: podatek od środków transportowych). 

Uprawnienie do ustalenia poboru podatku w takiej formie powinno wynikać z przepisów 

ustawy. Zgodnie z art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym 

(Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z 2002 r. z późn. zm.) rada gminy, w drodze uchwały, może zarządzić 

pobór podatku leśnego od osób wymienionych w ust. 2 (osoby fizyczne) w drodze inkasa oraz 

wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso. Odnośnie podatku 

rolnego, zgodnie z treścią art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. 

Nr 94 poz. 431 z 1993 r. z późn. zm.) rada gminy może zarządzać pobór podatku rolnego od 

osób fizycznych w drodze inkasa oraz określać inkasentów i wysokość wynagrodzenia za 



inkaso. W myśl art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 

lokalnych rada gminy może zarządzać pobór podatku od 

nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczać inkasentów i określać 

wysokość wynagrodzenia za inkaso, natomiast zgodnie z treścią art. 14 pkt 

3 w/w ustawy, rada gminy może zarządzić pobór podatku od posiadania psów 

w drodze inkasa lub określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. 

Z powyższego wynika, że Rada Gminy może zarządzić pobór podatków: rolnego, 

leśnego, od posiadania psów i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa 

oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso. 

Rada Gminy Krasiczyn w badanej uchwale nie określiła dokładnie jakie podatki 

będą pobierane w drodze inkasa, a jedynie ogólnie ustaliła pobór podatków stanowiących 

dochody gminy, co w sposób istotny narusza wyżej wymienione przepisy ustaw dotyczących 

poszczególnych podatków. 

W związku z powyższym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwaliło jak w 

sentencji. 

Na powyższą uchwałę Kolegium Izby przysługuje Gminie prawo wniesienia skargi do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie za pośrednictwem Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. 


