
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    OPOLU  

Uchwała nr  15/66/2007 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 13 lipca 2007 r. 
 

Na  podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o 

regionalnych izbach obrachunkowych  (tekst jedn.- DzU z 2001 r. 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) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

w s k a z u j e  

w uchwale nr VIII/75/2007 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 maja 2007 r.  zmieniającą 

uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorstw prowadzących 

działalność gospodarczą na terenie Gminy Prószków naruszenie art. 7 ust. 3 ustawy o 

postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej z powodu niezgłoszenia 

Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów projektu programu (jego zmiany) 

pomocowego określonego powołaną uchwałą. 

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

W dniu 11 czerwca 2007 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr VIII/75/2007 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 maja 2007 r.  zmieniającą 

uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorstw prowadzących 

działalność gospodarczą na terenie Gminy Prószków, w której treści przywołując w 

podstawie prawnej dyspozycje art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 7 

ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych znowelizowano brzmienie uchwały nr 

XV/113/2003 Rady Gminy Prószków z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień z 

podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie 

Gminy Prószków dodając § 4
1
 w brzmieniu „Do pomocy publicznej udzielanej na podstawie 

uchwały znajdują zastosowanie przepisy o pomocy de minimis, w tym rozporządzenie 

Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 

Traktatu do pomocy de minimis (Dz.U.UE.L.06.379.5)”. 

Jak wynika ze złożonych wyjaśnień (pismo z dnia 9.07.2007 r.) sygnowanych przez 

Skarbnika Gminy projekt programu pomocowego przewidujący udzielenie pomocy de 

minimis nie został przesłany Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 13 lipca 2007 r. przedstawiciel Gminy 

zawiadomionej prawidłowo nie stawił się. 

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

 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 lub dokonywania zmian w uchwale w sprawie programu pomocowego 

przewidującego udzielenie pomocy de minimis.  
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Tym samym zaniechanie zgłoszenia projektu przedmiotowego programu określonego w 

formie uchwały VIII/75/2007 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 maja 2007 r.  

uprawnionemu organowi implikuje wskazaniem naruszenia powoływanego art. 7 ust. 3 

ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Oceniając 

przedmiotowe naruszenie jako nieistotnie naruszające prawo Kolegium miało na względzie 

zawartość treściową przedmiotowej  uchwały, która nie określając wprost zasad zwolnień z 

podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie 

Gminy Prószków zawierała jedynie odesłanie związane z stosowaniem przepisów 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania 

art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis - do podjętej 29 grudnia 2003 r. uchwały nr 

XV/113/2003 Rady Gminy Prószków. 

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 przysługuje – 

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

Administracyjnego w Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

                    Przewodniczący Kolegium 


