
UCHWAŁA NR LVI/590/2018
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 2 października 2018 r.

w sprawie: złożenia skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Poznaniu z dnia 25 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 

LIV/568/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ulgi 
w podatku rolnym na 2018 rok.

Na podstawie art. 86 i art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 561) 
Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co następuje:

 

§ 1. 

Postanawia się złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na 
uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Nr 21/1156/2018 z dnia 
25 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LIV/568/2018 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie: ulgi w podatku rolnym na 2018 rok.

§ 2. 

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz do wniesienia skargi na uchwałę 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, o której mowa w § 1, z prawem 
udzielenia przez niego dalszych pełnomocnictw.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Dnia 28 sierpnia 2018 r. Rada Miejska w Swarzędzu podjęła uchwałę Nr

LIV/568/2018 w sprawie: ulgi w podatku rolnym na 2018 rok. W dniu 28 września 2018 r.

do Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu wpłynęła uchwała Nr 21/1156/2018 Kolegium

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w sprawie stwierdzenia nieważności

uchwały Nr LIV/568/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie ulgi w podatku rolnym

na 2018 rok. W odpowiedzi na zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz wystosował pismo z dnia 21 września 2018 r.

zawierające projekt zmian wskazanej wyżej uchwały.

Po zapoznaniu się z argumentacją przedstawioną przez Kolegium Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Poznaniu w uzasadnieniu uchwały Nr 21/1156/2018, stwierdzić należy,

że przedstawione tam zarzuty nie stanowiły dostatecznej podstawy do stwierdzenia

nieważności powołanej wyżej uchwały w całości.

Zarówno co do zarzutu Kolegium dotyczącego zastosowania w uchwale wyrażenia

"ulga w postaci zwolnienia", jak i przewidzianej w uchwale procedury udzielania ulgi z

urzędu (po wszczęciu przez organ podatkowy postępowania), stwierdzić należy, że

zarzuty te nie znajdują swoich podstaw w treści przepisów ustawy z dnia 15 listopada

1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1892 ze zmianami).

Mając na względzie powyższe argumenty w pełni uzasadnione jest podjęcie

uchwały o złożeniu skargi w przedmiotowej sprawie.
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