
Uchwała Nr 26/2010 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 31 marca 2010 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXXIII/159/10 
Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie poboru 
podatków stanowiących dochody gminy w drodze inkasa oraz ustalenia 

wynagrodzenia dla inkasentów 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach 
obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Stwierdza się nieważność ust. 2 w § 2 uchwały Nr XXXIII/159/10 Rady Gminy 
Dziadowa Kłoda z dnia 22 lutego 2010 roku w sprawie poboru podatków 
stanowiących dochody gminy w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia dla 
inkasentów, z powodu istotnego naruszenia: - art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 
1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), - 
art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, 
poz. 1682 ze zm.), - art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.).  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Uzasadnienie 

Uchwała Nr XXXIII/159/10 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 22 lutego 2010 
roku w sprawie poboru podatków stanowiących dochody gminy w drodze inkasa oraz 
ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów wpłynęła do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu 1 marca 2010 roku. 

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w ust. 1 § 2 uchwaliła, że „Inkasentami 
podatków są sołtysi” natomiast w ust. 2 postanowiła, że “W przypadku braku sołtysa 
lub odmowy pełnienia przez sołtysa obowiązków inkasenta, na inkasenta Wójt Gminy 
może wyznaczyć inną osobę fizyczną, z którą zawrze umowę cywilno – prawną”.  

Zapis ust. 2 w § 2 badanej uchwały w sposób istotny narusza przepisy: art. 6b 
ustawy o podatku rolnym, art. 6 ust. 8 ustawy o podatku leśnym oraz art. 6 ust. 12 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z których wynika, że do wyłącznej 
kompetencji rady gminy należy wyznaczanie inkasentów i określanie wysokości 
wynagrodzenia za inkaso. Rada Gminy nie może tych kompetencji scedować na 
organ wykonawczy (wójta). Upoważniając Wójta do wyznaczenia jako inkasenta osoby 
fizycznej niepełniącej funkcji sołtysa Rada Gminy scedowała swoje wyłączne 
kompetencje na organ wykonawczy. Tym samym właściwym do wyznaczenia 
inkasentów stał się podmiot inny niż wskazany w powyższych przepisach. 

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu postanowiło jak w sentencji. 

Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Dziadowa Kłoda przysługuje skarga, którą 
wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ul. św. Mikołaja 
78/79 za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały. 
 

 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 


