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Wprowadzenie 
Zgodnie z art. 171 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, 
poz. 483 ze zm. – dalej: Konstytucja RP) organami nadzoru nad działalnością jednostek 
samorządu terytorialnego (dalej: JST), w zakresie spraw fi nansowych są regionalne izby 
obrachunkowe (dalej: RIO).

Normatywna defi nicja zakresu – sprawy fi nansowej – po raz pierwszy sformułowana 
została w ustawie z 18.12.1998 r. o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunko-
wych (Dz.U. Nr 160, poz. 1062), jednak jej niedoskonały kształt implikował konieczno-
ścią dokonania kolejnej nowelizacji. Zgodnie z obowiązującym od 23.2.2000 r. zakresem 
przedmiotowym art. 11 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. 
z 2001 r. Nr 55, poz. 577), izba badała uchwały podejmowane przez organy JST w spra-
wach:
1)  procedury uchwalania budżetu i jego zmian,
2)  budżetu i jego zmian,
3)  zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki 

samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek,
4)  zasad i zakresu przyznawania dotacji,
5)  podatków i opłat lokalnych,
6)  absolutorium dla zarządu.

Zakreślony stan prawny ustabilizował linię podziału kompetencyjnego pomiędzy RIO 
a nadzorem sprawowanym przez wojewodę. Mimo to art. 1 ustawy z 24.7.2003 r. o zmia-
nie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, ustawy o kształtowaniu wynagro-
dzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 149, 
poz. 1454) po raz kolejny sprecyzował art. 11 ust. 1 pkt 4 i 5 cytowanej ustawy; nadając 
mu następujące brzmienie: w zakresie działalności nadzorczej właściwość rzeczowa re-
gionalnych izb obrachunkowych obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane przez 
organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:
1) zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2) podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy – 

Ordynacja podatkowa,
3) absolutorium.
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Przywołany stan prawny w sposób jednoznaczny umożliwia sytuowanie w ramach nad-
zoru realizowanego przez RIO przedmiotu legislacji podatków i opłat lokalnych doko-
nywanych w aktach prawa miejscowego przez rady gmin w zakresie:

podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego oraz leśnego, •
opłat: od posiadania psów, targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, skarbowej i prolon- •
gacyjnej.

Jak wynika z opracowanego przez Krajową Radę RIO Sprawozdania z działalności RIO 
i wykonania budżetu przez JST za 2008 rok1, podejmowane w sprawach podatkowych 
akty nadzoru można stypizować rodzajowo w odniesieniu do trzech płaszczyzn dotyczą-
cych:
1)  zakresu kompetencji organu do wydania aktu,
2) określenia jego treści,
3) ustalenia trybu ogłoszenia i wejścia w życie.

W raporcie wykazano, że „w 2008 roku, izby zbadały w sprawach podatków i opłat lokal-
nych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa, 
11.258 uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego (...) stwierdzone przez ko-
legia izb nieprawidłowości w zakresie podatków i opłat lokalnych dotyczyły w głównej 
mierze ustalenia stawek podatków poniżej minimalnych lub powyżej maksymalnych 
kwot określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwalenia zwolnień 
o charakterze podmiotowym lub podmiotowo-przedmiotowym, zwolnienia z podatku 
przedmiotów niepodlegających opodatkowaniu, nieuchwalenia stawek podatku dla 
wszystkich kategorii opodatkowania podatkiem od nieruchomości lub od środków 
transportowych, określenia odmiennych stawek podatku dla tego samego przedmiotu 
opodatkowania, scedowania na organ wykonawczy kompetencji dotyczących określenia 
inkasentów i ich wynagrodzenia, niezgłoszenia projektu uchwały zawierającej program 
pomocowy przewidujący udzielenie pomocy de minimis Prezesowi UOKiK, określenia 
terminu wejścia w życie uchwał podatkowych niezgodnie z przepisami ustawy o ogła-
szaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz nadania mocy 
wstecznej obowiązywania uchwały”.

Określony obszar nieprawidłowości w istocie nie ulega zmianom, gdyż jak wynika ze 
Sprawozdania z działalności RIO za 2009 rok: „w 2009 roku w zbadanych w trybie nad-
zoru przez izby 9.407 uchwał i zarządzeń w sprawach podatków i opłat lokalnych, do 
których mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, stwierdzone niepra-
widłowości nadal dotyczyły ustalenia stawek podatków poniżej minimalnych lub powy-
żej maksymalnych kwot określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych, uchwalenia zwolnień o charakterze podmiotowym lub podmioto-
wo-przedmiotowym, zwolnienia z podatku przedmiotów/podmiotów niepodlegających 
opodatkowaniu, nieuchwalania stawek podatku dla wszystkich kategorii przedmiotów 

1 Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych 
i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2008 roku, Warszawa 2009.
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opodatkowania podatkiem od nieruchomości lub od środków transportowych, określa-
nia odmiennych stawek podatku dla tego samego przedmiotu opodatkowania, scedowa-
nia na organ wykonawczy kompetencji dotyczących określenia inkasentów i ich wyna-
grodzenia, nieprawidłowego/nieprecyzyjnego określania podmiotu pełniącego funkcję 
inkasenta, przyjęcia nieprawidłowego sposobu ogłaszania uchwał podatkowych”2.

Powyższe stwierdzenia wskazując w istocie obszary zagrożeń dotyczących zgodnego 
z prawem określania treści uchwał podatkowych JST, miały wpływ na strukturę tematyki 
opracowania odnoszącego się w części wstępnej do założeń ogólnych tworzenia lokalne-
go prawa podatkowego, natomiast w części szczególnej problemowo omawiającego za-
gadnienia dotyczące poszczególnych podatków i opłat lokalnych. Wskazywany sposób 
postępowania przy kreowaniu treści aktów prawa miejscowego znajduje odzwierciedle-
nie w prezentowanym orzecznictwie RIO, które nie ma jednak jednolitego charakteru.

Przyjęty w proponowanych rozwiązaniach styl i sposób formułowania prawnych dyspo-
zycji zawieranych w treści uchwał nawiązuje do występującego w skali kraju standardu. 
W tym znaczeniu odrębną kwestią jest dyskusja na temat poziomu stosowanych wypo-
wiedzi normatywnych, niemniej charakter wskazanego opracowania determinują prak-
tyczne i proste wskazania, które umożliwią opracowanie zgodnej z prawem uchwały po-
datkowej.

2 Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych 
i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2009 roku, Warszawa 2010.


