
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    O P O L U  

 

U c h w a ł a      Nr  27/116/2007 

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 29 listopada 2007 r. 
 

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  (tekst jedn.- DzU z 2001r. nr 55, poz. 

577; zm. DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; zm. z 2003 r. DzU 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) oraz 

art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. DzU 

nr 142, poz. 1591; z 2002 r. DzU nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984; z 2003 r. DzU 

nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, 

poz. 1203; z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 

1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

 

o r z e k a   n i e w a ż n o ś ć  

uchwały nr XIV/95/2007 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zwolnień 

przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla 

przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Bierawa” z powodu naruszenia 

art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (tekst jednolity – DzU z 2007 r. nr 59, poz. 404). 

 

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

W dniu 5 listopada 2007 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr 

XIV/95/2007 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zwolnień 

przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla 

przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Bierawa”, której postanowienia 

– jak wynika z literalnego brzmienia przedmiotu uchwały – sytuują uchwaloną materię w ramach 

pomocy de minimis.  

Jak wynika ze złożonych przez Gminę Bierawa wyjaśnień (pismo z 22.11.2007 r. sygnowane przez 

Wójta Gminy) uchwała przed uchwaleniem nie została przesłana do Prezesa Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów. Projekt został opracowany na podstawie wzoru zamieszczonego w 

tygodniku Wspólnota, wydanie monograficzne nr 32 z 11.08.2007 r.   

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 29 listopada 2007 r. przedstawiciel Gminy 

zawiadomionej prawidłowo nie stawił się. 

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

Jak wynika z ukształtowanej linii orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego do rodzajów 

naruszeń przepisów skutkujących nieważnością uchwały organów jednostek samorządu 

terytorialnego zaliczyć należy naruszenia (m.in.) przepisów regulujących procedurę podejmowania 

uchwał (np. wyrok NSA z 3 grudnia 1996 r. sygn.  SA/Wr  949/96; wyrok NSA z 11 lutego 1998 r. 

sygn. IISA/Wr 1459/97). W odniesieniu do przywołanych stwierdzeń wskazać należy, iż w świetle 

przedmiotu uchwały związanego z wprowadzeniem zwolnienia od podatku od nieruchomości dla 
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przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy  na terenie Gminy Bierawa stosownie do 

brzmienia dyspozycji art. 7 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej przedmiotowy projekt programu pomocowego przewidujący udzielenie pomocy de 

minimis podlega wyłącznie zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 

który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania 

pomocy. 

Powyższa norma o charakterze kompetencyjnym w odniesieniu do uprawnień powoływanego 

Prezesa Urzędu ustala jeden z elementów określonej przepisem powszechnie obowiązującym rangi 

ustawy procedury podejmowania uchwały w sprawie programu pomocowego przewidującego 

udzielenie pomocy de minimis.  

Tym samym zaniechanie zgłoszenia projektu przedmiotowego programu określonego w formie 

uchwały nr XIV/95/2007 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 października 2007 r.  uprawnionemu 

organowi implikuje stwierdzeniem naruszenia powoływanych dyspozycji art. 7 ust. 3 ustawy o 

postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.  

W kontekście przyjętej kwalifikacji oceny stwierdzonego naruszenia prawa implikującej 

orzeczeniem nieważności uchwały nr XIV/95/2007 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 października 

2007 r. wskazać ponadto należy na wyrażane w literaturze przedmiotu poglądy zgodnie z którymi w 

sytuacji gdy projekt uchwały podatkowej przewidującej pomoc de minimis nie byłby zgłoszony do 

prezesa UOKiK (ministra rolnictwa), RIO stwierdza nieważność uchwały w  całości z powodu 

niezachowania trybu podjęcia tego typu uchwał, określonego między innymi w art. 7  ust. 3 i 3a 

ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (L.Etel, Kompetencje 

regionalnych izb obrachunkowych w nadzorze nad uchwałami podatkowymi rad gmin 

stanowiących pomoc publiczną, [w:] 15 lat funkcjonowania regionalnych  izb obrachunkowych 

jako organów nadzoru i kontroli  gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, red. J. 

Małecki, R. Hauser, Z. Janku, Poznań 2007). Nadmienić przy tym w aspekcie całokształtu regulacji 

art. 7 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej należy, iż zgodnie z 

literalnym wskazaniem dyspozycji ust. 3a powołanej jednostki redakcyjnej projekt programu 

pomocowego przewidujący udzielenie pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie podlega 

wyłącznie zgłoszeniu ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, który w terminie 14 dni może 

przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy. 

Niezależnie od powyższego Kolegium wskazuje, iż w treści oświadczeń stanowiących załączniki 

do uchwały nr XIV/95/2007 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 października 2007 r. w sposób 

nieadekwatny do normowanego zakresu przywołane zostały  przepisy art. 233 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. Kodeks karny. 

W tym stanie faktycznym i prawnym należało orzec jak w sentencji. 

 Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje - 

na zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w 

terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

 
              Przewodniczący Kolegium 

 

 

 

 

 

 


