
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    O P O L U  

 

U c h w a ł a      Nr   3/19/2008 

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 30 stycznia 2008 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, nr 173, poz. 

1218) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

 

o r z e k a   n i e w a ż n o ś ć  

§ 14 i 15 załącznika nr 1 oraz załączników 5-10 uchwały nr XVII/113/07 Rady Gminy 

Bierawa z dnia 28 grudnia 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. 18 ust. 

2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym w zw. z art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych.  

 

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

W dniu 10 stycznia 2008 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę 

nr XVII/113/07 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 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”, w której 

treści przywołując w podstawie prawnej legitymacje art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie 

gminnym oraz art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych: 

− ustalono wielkości pomocy około 1.000.000 zł udzielonej w ramach programu (§ 14), 

− postanowiono o określeniu czasu  trwania programu (§ 15 niniejszy program będzie 

obowiązywał w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego), 

− powiązano przedmiot załączników 5-10 z rygorem odpowiedzialności karnej w 

rozumieniu art. 286 ustawy Kodeks karny.   

Jak wnika z złożonych wyjaśnień z 28 stycznia 2008 r. (sygn. ORG.I.0114-5/08) w § 15 

Programu pomocy de minimis na skutek omyłki zawarto błędny zapis „Niniejszy program 

będzie obowiązywał w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego”. Istotą tego zapisu nie było określenie czasu obowiązywania 

Programu. Program został uchwalony na czas nieokreślony, albowiem Rada Gminy nie 

określiła granicznego terminu obowiązywania Programu. Zapis ten winien brzmieć 

„Niniejszy program będzie obowiązywał po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego” co odpowiada treści § 7 uchwały przyjmującej 
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„Program pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na 

terenie Gminy Bierawa”. Zapis § 15 jest oczywistą omyłką (…).  

Wprowadzając art. 286 Kodeksu karnego we wzorach oświadczeń, stanowiących załączniki 

do uchwały nr XVII/113/07 kierowano się potrzebą pouczenia o odpowiedzialności karnej w 

przypadku doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie 

w błąd.  

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 30 stycznia 2008 r. przedstawiciel Gminy 

zawiadomionej prawidłowo stawił się wyjaśniając, iż zapis w dziale X załącznika nr 1 do 

uchwały określającego czas trwania programu stanowi pomyłkę - zgodzić się należy, iż co 

innego oznacza czas trwania programu a co innego od kiedy program obowiązuje.  

Odnośnie zapisu w dziale IX załącznika nr 1 do uchwały określającego wysokość udzielonej 

pomocy (1 mln zł) podnoszę, iż kwotę tę należy odnieść do całego roku, taka była intencja ale 

zgadzam się, że nie wynika to z programu. Jest to kwota graniczna ze względu na możliwości 

gminy. Ponadto przedstawiciel gminy dodał, iż w przypadku kiedy w trakcie roku kwota ta 

zostanie już wykorzystana a zgłoszą się nowi podatnicy, którzy będą chcieli skorzystać z 

pomocy, osobą, która podejmie decyzję w tym zakresie będzie wójt gminy.  

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. W powołanych ramach sytuować należy 

dyspozycję art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, której brzmienie rada 

gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w 

ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o 

specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw stanowi normatywną podstawę do 

określenia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w akcie prawa 

miejscowego zwolnień przedmiotowych. 

Zdaniem Kolegium na podstawie powołanych wyżej przepisów rada gminy może określać 

całokształt materii przedmiotu zwolnienia podatku od nieruchomości wyłącznie poprzez 

posługiwanie się określonymi elementami techniki podatkowej wyraźnie wskazanymi w 

ustawie i w zakresie dopuszczonym przez ustawę. Tym samym błędne określenie w § 15 

„Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców” stanowiącego załącznik nr 1 do 

uchwały nr XVII/113/07 terminu obowiązywania Programu nie może znajdować prawnego 

uzasadnienia w powołanych w podstawie prawnej uchwały przepisach art. 18 ust. 2 pkt 8 

ustawy o samorządzie gminnym w zw. z art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

Kolegium wskazuje, iż oddalić również należy podniesione w wyjaśnieniach sygnowanych 

przez Wójta Gminy twierdzenia dotyczące „nieokreślonego czasu obowiązywania 

Programu”, bowiem zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Komisji nr 1998/2006 z dnia 15 

grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (WE) datę 

obowiązywania Rozporządzenia zakreślają terminy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 

grudnia 2013 r. 

Brak jest również zdaniem Kolegium do uznania za zgodną z legitymacją przywołanych w 

podstawie prawnej uchwały przepisów regulacją § 14 „Programu pomocy de minimis dla 

przedsiębiorców”, bowiem każdemu podmiotowi spełniającemu kryteria określone uchwałą 

Rady Gminy w Bierawie przysługuje przedmiotowa pomoc bez względu na „możliwości 

gminy” oceniane przez Wójta Gminy, który jak wynika z wyjaśnień uznaniowo miałby 

„podejmować decyzję w tym zakresie”.  

W odniesieniu do przedmiotu załączników 2-10 opisanych w formule „do uchwały nr 

XVII/113/07 Rady Gminy z dnia 28.12.2007 r.”, Kolegium wstępnie wskazuje, iż winny one 

być bezpośrednio powiązane z poszczególnymi jednostkami uchwały do których się 

odwołują, co jednak nie nastąpiło. Uznając jednak, iż przedmioty poszczególnych 

załączników znajdują uzasadnienie w merytorycznych postanowieniach „Programu pomocy 
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de minimis dla przedsiębiorców” stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/113/07 

Kolegium ustalony stan oceniło w kontekście uchybienia związanego z zasadami techniki 

prawodawczej w myśl których uchwała może zawierać załączniki - odesłania do załączników 

zamieszcza się w przepisach merytorycznych uchwały. 

Oceniając zgodność z prawem przedmiotu powołanych regulacji Rady Gminy w Bierawie 

zawartych w treści załączników 5-10 do uchwały Kolegium wskazuje, iż brak jest podstaw 

prawnych do powiązania przedmiotu załączników 5-10 do uchwały z rygorem 

odpowiedzialności karnej w rozumieniu art. 286 ustawy Kodeks karny, bowiem przedmiot 

dyspozycji przywołanego przepisu  stanowiących, iż: 

− (§ 1) kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do 

niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia 

jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania 

przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, 

− (§ 2) tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot 

bezprawnie zabranej rzeczy, 

− (§3) w wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 

albo pozbawienia wolności do lat 2, 

− (§ 4) jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie 

następuje na wniosek pokrzywdzonego 

nie dotyczy postępowania w sprawie przedmiotu zwolnienia podatku od nieruchomości.  Kolegium 

podnosi jednocześnie, iż kompetencje rad gmin w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego 

nie obejmują możliwości decydowania i wprowadzania (w treści tego aktu) obowiązków pod 

rygorem odpowiedzialności karnej, gdyż ta wynikać może jedynie z brzmienia  ustaw. 

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 


