
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

 Uchwała nr  22/116/2008 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 3 grudnia 2008 r. 

Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych  (DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577; nr 154,  
poz. 1800; z 2002 r. nr 113, poz. 984; z 2003 r. nr 149, poz. 1454; z 2004 r. nr 273, poz. 2703; 
z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565, nr 249, poz. 2104) Kolegium Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej w Opolu 

 

w s k a z u j e  
 

w § 1 uchwały nr XXI/166/2008 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 30 października  
2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego naruszenie 
art. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz.U. z. 2004 r. nr 243, poz. 2441 ze 
zm.) w związku z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w 
sprawie legalnych jednostek miar (Dz.U. z 2006 r. nr 225, poz. 1638) poprzez określenie ob-
niżonej stawki ceny skupu żyta w kwintalach. 
 

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

 
Stosownie do art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) w dniu 6 listopada 2008 r. do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr XXI/166/2008 Rady Gminy  
Skarbimierz, podjętą na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz 
art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. nr 136, 
poz. 969 ze zm). W § 1 uchwały Rada Gminy Skarbimierz postanowiła, iż „obniża się średnią 
cenę skupu żyta ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Urzędy Statystycznego 
(…) będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na 2009 rok z kwoty 55,80 zł za 1 q do 
kwoty 40,00 zł za 1q”. 

 
Na posiedzenie Kolegium przedstawiciel prawidłowo zawiadomionej Gminy nie sta-

wił się.  
W tym stanie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdza, co następuje: 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości 
rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określo-
nych w odrębnych ustawach. Stosownie do brzmienia art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 nr 136, poz. 969) rady gmin są uprawnione do obni-
żenia cen skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, przyj-
mowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Średnią cenę sku-
pu, o której mowa w art. 6 ust. 1, ustala się, zgodnie z ust. 2 tego przepisu na podstawie ko-
munikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. 

W komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r.  
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (Monitor 
Polski nr 81, poz. 717) ogłoszono, że średnia cena skupu wyniosła 55, 80 zł za 1 dt.  
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Jednostką miary do której odnosi się średnia cena skupu w komunikacie jest decytona. 
Jednostka ta jest powszechną w użyciu w handlu produktami rolnymi (1 decytona =1 dT= 0,1 
T) wskazaną w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie legalnych jednostek miar w tabeli 
4 pn. „Jednostki miar o specjalnych nazwach i oznaczeniach” w związku z Załącznikiem Nr 3 
do rozporządzenia „Nazwy i oznaczenia przedrostków wyrażających mnożniki dziesiętne 
służące do tworzenia dziesiętnych podwielokrotności i wielokrotności jednostek miar” Legal-
nymi jednostkami miar stosownie do art. 5 ust. 1 są: 
 1) jednostki Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI); 
 2) jednostki nienależące do Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI), dopuszczone 

do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
 3) dziesiętne podwielokrotności i wielokrotności jednostek, o których mowa w pkt 1 i 2, 

wskazane na podstawie delegacji z art. 5 ust. 2 w w/w rozporządzeniu. 
Obowiązek stosowania legalnych jednostek miar konkretyzuje art. 6 ust. 1 ustawy Prawo 

o miarach stanowiąc, iż dotyczy on użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania 
pomiarów i wyrażania wartości wielkości fizycznych w gospodarce, ochronie zdrowia i bez-
pieczeństwa publicznego oraz przy czynnościach o charakterze administracyjnym. 

Rada gminy na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, jak i art. 40 ust. 1 może kształtować polity-
kę podatkową jedynie w granicach określonych w ustawach i w ramach ustawowego upoważ-
nienia. Przepis art. 6 ust. 3 zawiera konkretnie sformułowane upoważnienie do obniżenia ce-
ny skupu żyta ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS. Uprawnienie Rady odnosi 
się zatem do działania w granicach obniżenia ceny wskazanej w jednostkach pieniężnych (zł) 
a odnoszącej się do wymienionej jednostki miary (dt). Mając na uwadze, iż przyjęta w 
uchwale  
jednostka miary, tj. kwintal odpowiada w wartościach bezwzględnych decytonie Kolegium 
uznało, iż w/w 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. 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługu-
je - na zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opoluw 
terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 
 

 
        Przewodniczący Kolegium 

 
 
 

 


