
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

 

Uchwała nr 12/46/2006 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia  2 sierpnia 2006 r. 

 

Na  podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (DzU z 2001 r. nr 55, poz.577; nr 154, poz. 

1800; z 2002 r. nr 113, poz. 984; z 2003 r. 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, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 

1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 116, poz. 1203; z 2005 r. nr 

172, poz. 1441; z 2006 r. nr 17, poz. 128) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu  

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

uchwały nr XLV/282/06 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie 

restrukturyzacji należności podatkowych Gminy od Opolskiego Centrum Rehabilitacji w 

Korfantowie, z powodu naruszenia art. 4 w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (DzU 

nr 78, poz. 684 z późn. zm.). 

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

 

W dniu 5 lipca 2006 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr XLV/282/06 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie 

restrukturyzacji należności podatkowych Gminy od Opolskiego Centrum Rehabilitacji w 

Korfantowie, w której treści powołując w podstawie prawnej art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej Rada 

postanowiła o restrukturyzacji należności gminy Korfantów z tytułu zaległości podatkowych 

powstałych po dniu 31 grudnia 2004 roku w podatku od nieruchomości należących do 

Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie. W doręczonych w dniu 12 lipca 2006 r. 

wyjaśnieniach Burmistrz Korfantowa podniósł m.in., iż należności podatkowe gminy 

podlegające restrukturyzacji są zobowiązaniem podatkowym OCR za 2004 r. w podatku od 

nieruchomości i wynoszą 39.727,37 zł. Przedstawione przez OCR dokumenty świadczą o 

spełnieniu przez zakład warunków do umorzenia zobowiązań zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z 

15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej, a ponadto że zakład przedstawił również decyzje Wojewody Opolskiego z dnia 25 

kwietnia 2006 r. o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego Opolskiego Centrum 

Rehabilitacyjnego z siedzibą w Korfantowie.   

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

Stosownie do brzmienia art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym do 

wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i 

opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Z powyższą regulacją koresponduje 

art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, merytorycznie precyzującą, iż „przepisy dotyczące 
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umorzenia zobowiązań publicznoprawnych stosuje się odpowiednio do należności z tytułu 

zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego oraz zobowiązań publicznoprawnych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5, 

w części dotyczącej przychodów wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej, jeżeli organ stanowiący właściwej jednostki samorządu 

terytorialnego podejmie uchwałę o restrukturyzacji tych należności”. 

 Zgodnie z treścią art. 4 ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej Restrukturyzacja finansowa obejmuje znane na dzień 31 

grudnia 2004 r. m.in. zobowiązania publicznoprawne powstałe w okresie od dnia 1 

stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. 

Według informacji Burmistrza Korfantowa z dnia 12 lipca 2006 r. należności podatkowe 

gminy w podatku od nieruchomości dotyczą zobowiązań podatkowych OCR za 2004 rok, co 

koresponduje z treścią decyzji Wojewody (organu restrukturyzacyjnego) z dnia 25 kwietnia 

2006 r. postanawiającej o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego Opolskiego 

Centrum Rehabilitacji z siedzibą w Korfantowie. 

Z treści decyzji Wojewody Opolskiego kończącej proces restrukturyzacji wynika 

jednoznacznie, iż wnioskodawca, tj. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie w dniu 

12 kwietnia 2006 r. przedłożyło Wojewodzie zaświadczenie m.in. wystawione przez Urząd 

Miasta i Gminy w Korfantowie o nieposiadaniu zaległości z tytułu zobowiązań 

publicznoprawnych powstałych przed dniem 1 stycznia 1999 r. i po dniu 31 grudnia 2004 r. 

co stanowiło podstawowy warunek zakończenia procesu restrukturyzacji określony w art. 6 

ust. 2 ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej. 

 Zdaniem Kolegium Rada Miejska podejmując uchwałę o restrukturyzacji należności 

Gminy Korfantów z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych po dniu 31 grudnia 2004 r. 

w podatku od nieruchomości należących do Opolskiego Centrum Rehabilitacji istotnie 

naruszyła art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, bowiem zgodnie z cyt. powyżej normą prawną 

restrukturyzacji finansowej podlegają wyłącznie należności gminy znane na dzień 31 

grudnia 2004 r.   

W kontekście powołanej argumentacji stwierdzić zatem należy, iż przywołane przez Radę 

Miejską w podstawie prawnej  przedmiotowej uchwały przepisy art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o 

samorządzie gminnym i art. 9 ust. 1 ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej nie mogą stanowić normatywnej legitymacji 

uzasadniającej jej podjęcie.  

Niezależnie od powyższego wskazać należy, że zgodnie z treścią art. 67a § 1 pkt 3 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa w przypadkach uzasadnionych 

ważnym interesom podatnika lub interesem publicznym Burmistrz Korfantowa (organ 

podatkowy) może na wniosek Opolskiego Centrum Rehabilitacji umorzyć zaległości 

podatkowe powstałe po dniu 31 grudnia 2004 roku. 

 

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

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 


