
 

 

U c h w a ł a Nr XVII/1827/2019 

z dnia 16 lipca 2019 r. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Rzeszowie 

 

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego 

dotyczącego uchwały Nr IX/145/2019 Rady Gminy Solina z dnia 14 czerwca 2019 r.  

w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa - 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 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 561)w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r.poz. 506) 

stwierdza nieważność postanowienia §5 ust. 2 uchwały Nr IX/145/2019 Rady Gminy Solina z dnia 

14 czerwca 2019 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa. 

 

Uzasadnienie  

 

W dniu 14 czerwca 2019 r. Rada Gminy Solina podjęła uchwałę Nr IX/145/19 w sprawie poboru podatków: 

rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa. 

Uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 21 czerwca 2019 r. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie uchwałą Nr XVI/1841/2019 z dnia 2 lipca 2019 r. 

wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie przedmiotowej uchwały. Rada Gminy Solina nie usunęła 

nieprawidłowości w badanej uchwale we wskazanym terminie. 

Badając powyższą uchwałę w trybie nadzoru Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Rzeszowie ustaliło następujący stan faktyczny: 

Rada Gminy Solina powołując się na przepis art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2019 r. poz. 1170), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.  

o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256) oraz art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r.  

o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888) zarządziła pobór w drodze inkasa: podatku od nieruchomości, 

podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych. Ponadto wyznaczyła inkasentów ww podatków oraz 

ustaliła wysokość wynagrodzenia za inkasentów. Natomiast w §5 ust.2 uchwały Rada Gminy Solina 

postanowiła, iż wypłata wynagrodzenia za inkasa dla inkasentów z tytułu poboru podatku rolnego, leśnego i od 

nieruchomości nastąpi w terminie 14 dni, od ostatniego dnia miesiąca, za który jest należna. 

  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 18 lipca 2019 r.

Poz. 3745



Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie rozpoznając sprawę na posiedzeniu 

w dniu 16 lipca 2019 roku zważyło, co następuje:  

Stosownie do treści art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej 

kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych 

w granicach określonych w odrębnych ustawach. Przepisami rangi ustawowej zawierającymi upoważnienie dla 

rady gminy do uchwalenia aktu prawa miejscowego w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, 

rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso jest przepis art. 6 ust.12 

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

leśnym. W oparciu o powołane w badanej uchwale przepisy delegacyjne, Rada Gminy Solina wprowadziła 

pobór tych podatków w drodze inkasa, określiła inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. Poza 

wymienionymi powyżej regulacjami, Rada Gminy wprowadziła zapis, który w ocenie Kolegium Izby wykracza 

poza zakres wskazanych upoważnień. 

Powołane przepisy upoważniają bowiem radę gminy wyłącznie do zarządzenia poboru tych podatków 

w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Nie 

uprawniają natomiast do ustalenia terminu wypłaty wynagrodzenia za inkasa dla inkasentów z tytułu poboru 

tych podatków. 

Mając powyższe na uwadze Kolegium Izby uznało, iż postanowienia aktów prawa miejscowego, nie mogą 

wykraczać poza granice kompetencji przysługujących organowi stanowiącemu jednostki samorządu 

terytorialnego, w tym przypadku poza zakres określony przepisem art. 6 ust.12 ustawy o podatkach 

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

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Izby postanowiło jak w sentencji niniejszej uchwały. 

Na niniejszą uchwałę Gminie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Rzeszowie za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Rzeszowie, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

  

 

ZASTĘPCA PREZESA 
 

 

mgr Mirosław Paczocha 
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