
UCHWAŁA NR 58/2009  

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH  

z dnia 8 października 2009 r. 

 

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie: 

 

Przewodniczący: Ireneusz Piasecki - Zastępca Prezesa Izby 

 

Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw (sprawozdawca), Monika Dębowska – Sołtyk, Janina

Kopczyńska, Iwona Kudła, Joanna Marczewska 

 

na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.

o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U.z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn.zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) w wyniku

badania uchwały Nr XLI/86/2009 Rady Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 8 września 2009 r. w sprawie

przejęcia na rzecz Gminy Skarżysko Kamienna wyrobów granitowych w zamian za zaległości podatkowe Spółki

„OPERATOR ARP” Spółka z o.o. ul. Domaniewska 41 A Warszawa z tytułu podatków stanowiących dochody

Gminy 

postanawia

 

stwierdzić  nieważność badanej uchwały Nr XLI/86/2009 Rady Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 8 września

2009 r. w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Skarżysko Kamienna wyrobów granitowych w zamian za zaległości

podatkowe Spółki „OPERATOR ARP” Spółka z o.o. ul. Domaniewska 41 A Warszawa z tytułu podatków

stanowiących dochody Gminy w całości z powodu braku podstaw prawnych jej podjęcia. 

Uzasadnienie

 

Uchwała Nr XLI/86/2009 Rady Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 8 września 2009 r. w sprawie przejęcia na

rzecz Gminy Skarżysko Kamienna wyrobów granitowych w zamian za zaległości podatkowe Spółki

„OPERATOR ART.” spółka z o.o. ul. Domaniewska 41 A Warszawa z tytułu podatków stanowiących dochody

Gminy wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w dniu 16 września 2009 roku. Uchwała ta na

postawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych

(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz.577z późn.zm.) została objęta postępowaniem nadzorczym. W wyniku badania

przedmiotowej uchwały Kolegium Izby stwierdziło, że Rada Miasta Skarżysko Kamienna: 

-  w § 1 uchwały wyraża zgodę  na przejęcie na rzecz Gminy Skarżysko Kamienna od Spółki „OPERATOR

ARP” Spółka z o.o. ul Domaniewska 41 A Warszawa wyrobów granitowych stanowiących jego własność, 

-  w § 2 uchwały stwierdza, że przejęcie wyrobów wymienionych w § 1 uchwały następuje za część zadłużenia

z tytułu podatku od nieruchomości. 

Mając powyższe na uwadze, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach zważyło, co następuje: 

Powołany w podstawie prawnej badanej uchwały Nr XLI/86/2009 przez Radę Miasta Skarżyska Kamiennej

przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,

poz. 1591 z późn.zm.) nie stanowi podstawy jej podjęcia gdyż dotyczy wyłącznej właściwości rady gminy do

podejmowania uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,

dotyczących określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania

lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad

wójt (tu: Prezydent Miasta) może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy(tu: Rady Miasta).

Cytowany przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym nie znajduje zastosowania

w przedmiocie materialnym regulowanym w uchwale Nr XLI/86/2009 Rady Miasta Skarżyska Kamiennej. 

Powołane w podstawie prawnej badanej uchwały Nr XLI/86/2009 przez Radę Miasta Skarżyska Kamiennej

przepisy art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60

z późn.zm.) stanowią  o szczególnym wygaśnięciu zobowiązania podatkowego poprzez przeniesienie własności

rzeczy lub praw majątkowych na rzecz gminy w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących

dochody budżetu gminy. Przeniesienie następuje na wniosek podatnika na podstawie umowy zawartej między

wójtem (tu: Prezydentem) a podatnikiem. W przypadku zawarcia umowy organ podatkowy (Prezydent) wydaje

decyzję stwierdzającą wygaśnięcie zobowiązania podatkowego. 

Przeniesienie własności rzeczy (praw) w zamian za zaległości w podatkach samorządowych dokonuje się jedynie

na podstawie umowy zawartej pomiędzy Prezydentem a podatnikiem. Zawarcie takiej umowy a w zasadzie

przeniesienie własności rzeczy (prawa) z podatnika na jednostkę samorządu terytorialnego, nie wymaga zgody

żadnych organów w tym Rady Miasta. W przypadku zawarcia umowy, organ podatkowy jednostki samorządu

terytorialnego wydaje decyzję stwierdzającą w jakiej kwocie wygasła zaległość podatkowa. 

 

W związku z powyższym Kolegium postanowiło jak w sentencji. 

Pouczenie

 

Od niniejszej uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach przysługuje w terminie 30 dni od

dnia doręczenia skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach za pośrednictwem Regionalnej

Izby Obrachunkowej w Kielcach.  

Przewodniczący Kolegium 
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