
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    O P O L U  

 

U c h w a ł a      Nr  14/61/2007 

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 15 czerwca 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; z 

2006 r.  nr 249, poz. 1832) 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) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

 

o r z e k a   n i e w a ż n o ś ć  

uchwały nr X/101/07 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia 

Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom 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 16 maja 2007 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr 

X/101/07  Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Opolskiego Programu 

Pomocy Przedsiębiorcom, której postanowienia związane z ustalonym programem pomocowym 

dotyczącym całkowitego lub częściowego zwolnienia od podatku od nieruchomości w stanach 

faktycznych wskazanych w uchwale sytuują uchwaloną materię w ramach pomocy de minimis.  

Jak wynika ze złożonych przez Miasto Opole wyjaśnień (pismo GiPM-6422/7/07 z 8.06.2007 r. 

sygnowane przez Zastępcę Prezydenta Miasta) projekt uchwały Rady Miasta Opola nr X/101/07 z 

dnia 19.04.2007 r. w sprawie przyjęcia Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom nie został 

przesłany do zaopiniowania przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W opinii 

Urzędu Miasta Opola zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej do Prezesa UOKiK należy przesłać akt prawa miejscowego w terminie 30 dni od 

dnia wejścia w życie tego aktu. Uchwała Rady Miasta Opola przewiduje udzielenie pomocy 

publicznej o charakterze de minimis w formie zwolnień z podatku od nieruchomości na podstawie 

art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (…) w swej treści uchwała odwołuje się także 

do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 

Traktatu do pomocy de minimis. Uchwała przewiduje udzielenie przejrzystej pomocy publicznej, w 

odniesieniu do której możliwe jest dokładne obliczenie na zasadzie ex ante ekwiwalentu dotacji 

brutto, bez potrzeby przeprowadzania oceny ryzyka. Zakres i zasady przyjęte przy udzielaniu 

pomocy de minimis w ww. uchwale zostały opracowane na podstawie Rozporządzenia Komisji 

(WE) nr 1998/2006 z dnia 15.12.2006 r.  

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 
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Stosownie do brzmienia dyspozycji art. 7 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej 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 określa 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 X/101/07 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2007 r.  uprawnionemu organowi 

implikuje stwierdzeniem naruszenia powoływanego art. 7 ust. 3 ustawy o postępowaniu w 

sprawach dotyczących pomocy publicznej.  

W odniesieniu do złożonych wyjaśnień akcentujących ramy postępowania w zakreślonym 

przedmiocie związane z dyspozycją art. 8 ust. 2 cyt. ustawy o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej wskazać należy, iż przedmiotowa regulacja odnosząca się do aktu 

prawa miejscowego podjętego przez organ jednostki samorządu terytorialnego w związku z art. 8 

ust. 1 cyt. ustawy w ustalonym stanie faktycznym i prawnym nie podlega aprobacie z uwagi na 

odmienny charakter prawny uchwały nr X/101/07 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2007 r.   

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 

 

 

 

 

 

 


