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REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    OPOLU  

 

Uchwała nr  22/54/2013 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 26 listopada 2013 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  (t.j. DzU z 2012 r. poz. 1113) Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

 

w s k a z u j e  
 

w uchwale nr XXXIX/244/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 października 2013 r. w 

sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2014 r. 

naruszenie art. 5a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 

101, poz. 927 z późn. zm.) poprzez nieprzedłożenie do zaopiniowania właściwej miejscowo 

izbie rolniczej projektu aktu prawa miejscowego. 

 

 

Uzasadn ien ie  
 

 

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

Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w dniu 6 listopada 2013 r. do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr XXXIX/244/2013 Rady Gminy Olszanka z 

dnia 30 października 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę 

wymiaru podatku rolnego na 2014 r.   

W § 1 uchwały Rada Gminy Olszanka postanowiła, iż „Obniża się średnią cenę skupu 

żyta ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (…) z kwoty 69,28 zł 

za 1 dt do kwoty 60,00 zł za 1dt, która stanowi podstawę obliczenia podatku rolnego na 

2014 r. na obszarze gminy”. 

Pismem nr FN.3121.37.2013.JK z dnia 5 listopada 2013 r. Wójt Gminy Olszanka 

poinformował RIO w Opolu o okolicznościach podjęcia przez Radę Gminy Olszanka w/w 

uchwały wskazując m.in. że „projekt ww. uchwały nie został przekazany do zaopiniowania 

właściwej terytorialnie izbie rolniczej”. 

Na posiedzenie Kolegium stawili się przedstawiciele Gminy w osobach Wójta Gminy 

Olszanka, Przewodniczącego Rady Gminy Olszanka oraz Skarbnika Gminy.  

Przewodniczący Rady wskazując na przebieg w dniu 30 października 2013 r. XXXIX 

sesji Rady Gminy Olszanka,  związany z wprowadzeniem do porządku obrad i podjęciem 

przez Radę uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta zaznaczył, iż głosowanie zostało 

przeprowadzone zgodnie ze Statutem Gminy. Ponadto podkreślił, iż na sesji obecne były 

„dwie radczynie prawne, które nie zgłosiły, że ta uchwała powinna wcześniej być 

konsultowana i nie może być obradowana na sesji z uwagi na niespełnienie art. 5a ustawy o 

izbach rolniczych”.  
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Wójt Gminy, potwierdzając okoliczność braku konsultacji projektu uchwały w 

sprawie obniżenia ceny skupu żyta z właściwą miejscowo izbą rolnicza wskazał na skutki 

finansowe podjęcia przez Radę Gminy Olszanka przedmiotowej uchwały. 

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

Stosownie do art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym  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 z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. 

Dz. U. z 2006 nr 136, poz. 969) 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 powyżej 

przepisów 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 Wójta Gminy projekt podjętej na sesji Rady Gminy Olszanka w 

dniu 30 października 2013 r. uchwały nr XXXIX/244/2013 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 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. 
 

 

        Przewodniczący Kolegium 

 

 
 

 


