
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    O P O L U  

 

U c h w a ł a      Nr  15/68/2007 

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 13 lipca 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 XIII/118/07 Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2007 r. zmieniającą uchwałę w sprawie 

przyjęcia Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom z powodu naruszenia art. 4 ust. 1 i 2 

ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. 

 

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

W dniu 13  czerwca 2007 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr 

XIII/118/07 Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2007 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia 

Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom, w której treści powołując w podstawie prawnej 

legitymację m.in. art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 7 ust. 3 ustawy o 

podatkach i opłatach lokalnych znowelizowano brzmienie § 16 ust. 1 uchwały nr X/101/07  Rady 

Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Opolskiego Programu Pomocy 

Przedsiębiorcom stanowiąc, iż „dokonuje się zmiany zapisu nr uchwały LVII/697/06 na nr uchwały 

LIX/679/06”. 

W tym miejscu odnotować należy, iż Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu uchwałą 

nr 14/61/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. orzekło nieważność 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.  

Jak wynika z wyjaśnień sygnowanych przez Przewodniczącego Rady Miasta Opola (sygn. 

BRM.0052-11-19/07 z 12.07.2007 r.) Prezydent Miasta Opola na 15. sesji Rady Miasta Opola 

19 lipca 2007 roku przedłożył projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/118/07 Rady 

Miasta Opola z dnia 24 maja 2007 roku.  

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

zawiadomiony prawidłowo stawił się wyjaśniając, iż nie kwestionuje oceny prawnej ustalonego 

stanu faktycznego. 

 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 
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Jak wynika z przywołanej w podstawie prawnej uchwały nr XIII/118/07 Rady Miasta Opola z dnia 

24 maja 2007 r. legitymacji m.in. art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 7 ust. 3 

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podjęty akt prawny posiada status aktu prawa 

miejscowego w rozumieniu art. 87 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady i tryb 

ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Ustawa ta określa (art. 4 ust. 1 i 2), iż przepisy 

powszechnie obowiązujące wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku 

urzędowym o ile nie przewidują wyraźnie terminu późniejszego. Wyjątek od powyższej zasady 

formułuje ust. 2 powołanego art. 4 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych, który statuuje możliwość odmiennego sposobu wejścia w życie aktu prawa 

miejscowego - z dniem ogłoszenia - jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego 

wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu 

na przeszkodzie. Przyjmując za Naczelnym Sądem Administracyjnym, iż „podstawą stwierdzenia 

nieważności całości lub części uchwały są tylko istotne naruszenia prawa dotykające 

podstawowych, ważnych i zasadniczych postanowień uchwały (…) za takie należy uznać 

postanowienia błędnie określające sposób ogłoszenia i termin wejścia w życie aktu prawa 

miejscowego” orzeczenie nieważności przedmiotowej uchwały Rady Miasta Opola z powodu 

naruszenia art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych uznać należy za uzasadnione. Jak podniesiono w odzwierciedlającym powszechną 

wykładnię powoływanych przepisów wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (9.11.2001 r., 

NSA III SA 1170/01 publikowany OSS 2002/1/23) „według art. 88 ust. 1 Konstytucji RP, 

warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich 

ogłoszenie, zatem przepis prawa nie ogłoszony nie wchodzi w życie, a data ogłoszenia przepisu jest 

datą początkową, od której może on wejść w życie”. 

Tym samym brak jest podstaw do uznania za zgodny z prawem zapisu § 3 uchwały nr XIII/118/07 

Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2007 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Opolskiego 

Programu Pomocy Przedsiębiorcom w brzmieniu „uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia” z 

powodu naruszenia art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych. 

Niezależnie od powyższego Kolegium wskazuje, iż w kontekście orzeczenia nieważności uchwały 

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

Programu Pomocy Przedsiębiorcom pozostawienie w obrocie prawnym jej znowelizowanego 

(w części) brzmienia dokonanego uchwałą  nr XIII/118/07 Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 

2007 r. nie znajduje uzasadnienia. 

 
              Przewodniczący Kolegium 

 

 

 

 


