
Uchwała Nr 7/2020

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

z dnia 2 stycznia 2020 roku

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miasta Lubartów 

Na podstawie  art. 91 ust. 1 w związku z art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2137) – Kolegium Regionalnej

Izby Obrachunkowej w Lublinie

uchwala, co następuje :

stwierdza się nieważność uchwały Nr XIV/115/2019 Rady Miasta Lubartów z dnia 26 listopada 2019 r.

w  sprawie  poboru  opłaty  skarbowej  w  drodze  inkasa,  wyznaczenia  inkasentów  oraz  ustalenia

wynagrodzenia za inkaso w części użytego w § 3 uchwały wyrażenia “(…) i terminowo przekazanych

na rachunek Miasta (...)” oraz § 1 pkt 1 i  2,   § 2 i  § 3 załącznika “Zasady wykonywania funkcji

inkasenta opłaty skarbowej oraz wynagradzania za inkaso” do tej uchwały, z powodu naruszenia  art. 8

ust.  2  ustawy  z  dnia  16  listopada  2009  roku  o  opłacie  skarbowej  (Dz.U  z  2019  r.,  poz.  1000

z późn. zm.).

UZASADNIENIE

Uchwała Rady Miasta Lubartów,  o której mowa w sentencji, wpłynęła do Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Lublinie 5 grudnia 2019 roku. W wyniku jej zbadania w trybie nadzoru Kolegium

podjęło uchwałę Nr 161/2019 z 17 grudnia 2019 roku w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego

wobec części tej uchwały, uznając że  została ona podjęta z istotnym naruszeniem prawa.

W § 3 uchwały Rada Miasta  ustaliła  wysokość wynagrodzenia  za  inkaso opłaty  skarbowej

uzależniając  je  od  terminowego  przekazania  kwot  opłaty  na  rachunek  miasta,  z  przekroczeniem

kompetencji określonych w art 8 ust. 2 ustawy  o opłacie skarbowej. Zgodnie z tym przepisem rada

gminy może zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczyć inkasentów oraz określić

wysokość  wynagrodzenia  za  inkaso,  nie  ma  zatem kompetencji  do  określania  warunków  wypłaty

wynagrodzenia za inkaso. 

W załączniku “Zasady wykonywania funkcji inkasenta opłaty skarbowej oraz wynagradzania za

inkaso”  do  uchwały,   Rada  Miasta  Lubartów  określiła  obowiązki  inkasenta  opłaty  skarbowej,

a   mianowicie: “pobór opłaty skarbowej,  wystawianie dowodów wpłat na pobraną opłatę skarbową na



drukach stosowanych do przyjmowania wpłat spełniających wymogi dowodu księgowego określone

w art.  21 ust.  1  ustawy o rachunkowości” (  § 1 pkt 1 i  2),   sposób rozliczenia  pobranej  opłaty:

“inkasent (…) przekazuje do Urzędu Miasta Lubartów zbiorcze zestawienie, które powinno zawierać

1) łączną kwotę pobranej opłaty za dany miesiąc, 2) numery graniczne od- do wystawionych dowodów

wpłaty”  (§  2)   oraz  termin  i  sposób   wypłaty  wynagrodzenia  za  inkaso:  “inkasent  otrzyma

wynagrodzenie  za  inkaso  na  podstawie  noty  księgowej  obciążającej  gminę  miasto  Lubartów (…),

“wynagrodzenie (…) będzie płatne  w terminie 7 dni od daty otrzymania noty “ (§ 3). Określenie

obowiązków inkasenta  opłaty skarbowej, sposobu rozliczenia pobranej opłaty oraz terminu i sposobu

wypłaty wynagrodzenia  za inkaso wykracza poza uprawnienia rady gminy określone w art. 8 ust. 2

ustawy o opłacie skarbowej.

Z tych względów orzeczono jak na wstępie.

Na  tę  uchwałę  przysługuje  Radzie  Miasta  Lubartów  prawo  wniesienia  skargi  –  za

pośrednictwem Kolegium RIO w Lublinie – do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Lublinie,

w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Rada Miasta Lubartów

2. Burmistrz Miasta Lubartów


