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REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 
W OPOLU  

 

Uchwała nr 35/70/2021 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 
 

 

Na podstawie art. 11 ust. 3 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia  

7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity – Dz.U.  

z 2019 r., poz. 2137 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

w s k a z u j e  

 

w uchwale Nr XLIX/418/2021 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 listopada 2021 r.  

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie 

Gminy Głogówek na 2022 rok naruszenie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. 

izbach rolniczych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1027 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy  

z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333). 

 

 

U z a s a d n i e n i e  

 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 30 listopada 2021 r. doręczono 

uchwałę Nr XLIX/418/2021 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 listopada 2021 r.  

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie 

Gminy Głogówek na 2022 rok. Rada Miejska w Głogówku przywołała w podstawie prawnej 

przedmiotowej uchwały m.in. art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 

rolnym. 

 

W badanej uchwale Rada Miejska w Głogówku wprowadziła m.in. następujące 

postanowienia: 

„§ 1. Ustala się cenę skupu żyta w kwocie 58,92 zł za 1 dt. przyjmowaną jako podstawę 

obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Głogówek w 2022 roku. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i 

wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.”. 

 

Burmistrz Głogówka w piśmie z dnia 23 grudnia 2021 r. sygn. Fn.3220.45.2021.A.J. 

wskazał m.in., że przed podjęciem przedmiotowej uchwały jej projekt nie został skierowany 

do zasięgnięcia opinii właściwej izby rolniczej. 

 

W posiedzeniu Kolegium nie brał udziału przedstawiciel prawidłowo zawiadomionej 

gminy. 

 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 
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Stosownie do art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje 

prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 cyt. ustawy do wyłącznej właściwości rady gminy należy 

podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych 

ustawach. Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym rady gmin są uprawnione do 

obniżenia cen skupu żyta, przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na 

obszarze gminy. Średnią cenę skupu, o której mowa w art. 6 ust. 1, ustala się, zgodnie z ust. 2 

tego przepisu na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 

ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

Kształtowanie polityki podatkowej na podstawie i w granicach określonych 

powyższym przepisem obliguje organy samorządu terytorialnego dodatkowo na podstawie 

art. 5a ust. 1 ustawy o izbach rolniczych do przedłożenia projektu aktu prawa miejscowego, 

dotyczącego rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych właściwej miejscowo izbie rolniczej. 

Zgodnie ze wskazanym przepisem organy samorządu terytorialnego zasięgają opinii 

właściwej miejscowo izby o projektach aktów prawa miejscowego dotyczących rolnictwa, 

rozwoju wsi i rynków rolnych, z wyjątkiem przepisów porządkowych. Termin do 

przedstawienia opinii przez izbę wynosi zgodnie z art. 5a ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy 14 dni od 

dnia doręczenia projektu - dla projektów przesłanych przez organy samorządu terytorialnego. 

 

Jak wynika z pisma Burmistrza Głogówka projekt podjętej na sesji Rady Miejskiej   

w Głogówku w dniu 26 listopada 2021 r. uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 

żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Głogówek na 2022 rok nie został 

przesłany izbie rolniczej.  

Z uwagi jednak na brak wiążącego charakteru ewentualnej opinii izby rolniczej dla 

podejmowanej przez organ stanowiący uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta 

Kolegium uznało, iż ww. naruszenie należy kwalifikować jako nieistotne. 

 

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w przypadku 

nieistotnego naruszenia prawa, izba nie stwierdza nieważności uchwały, lecz ogranicza się do 

wskazania, że uchwałę wydano z naruszeniem prawa. 
         

 

 

Przewodniczący Kolegium 

 

 

     Grzegorz Czarnocki 
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