DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
podpisany przez:
Gorzów Wielkopolski, dnia 24 października 2014Elektronicznie
r.
Anna Zacharia; LUW

Poz. 1886

Data: 2014-10-24 14:54:18

UCHWAŁA NR 220/2014
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 22 października 2014 r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.) i art. 91 ust 1 i 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego
w przedmiocie zgodności z prawem uchwały Nr LIV/332/14 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 24 września
2014 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie
Miasta i Gminy Lubsko w celu tworzenia nowych miejsc pracy w ramach pomocy de minimis, która
przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w dniu 1 października 2014 roku
- stwierdza:
1. Nieważność w części § 6 ust. 2 uchwały o treści „ Kwotę pomocy de minimis jaką może otrzymać zakład
od Gminy Lubsko organ udzielający pomocy ustala na dzień złożenia przez przedsiębiorcę wniosku
o udzielenie pomocy” w zakresie sformułowania „jaką może otrzymać zakład od Gminy Lubsko”, z powodu
sprzeczności z art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE
seria L, poz. 352 z dnia 24 grudnia 2013 roku), w którym Komisja Europejska stwierdza, że rozporządzenie
stosuje się do pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom, a nie zakładom, rozumianym jako jednostki
organizacyjne w strukturze wewnętrznej przedsiębiorstwa;
2. Nieważność w całości § 8 ust. 3 uchwały o treści „W przypadku korzystania z pomocy w ramach
niniejszej uchwały przedsiębiorca nie może równocześnie korzystać z innych form wsparcia Miasta i Gminy
Lubsko” - z powodu sprzeczności z art. 5 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia
18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis (Dz. Urz. UE seria L, poz. 352 z dnia 24 grudnia 2013 roku), które takiego ograniczenia
nie zawiera oraz z powodu sprzeczności z § 8 ust. 1 badanej uchwały o treści: „ Pomoc udzielana w ramach
niniejszego programu nie narusza możliwości otrzymania przez jej beneficjenta pomocy z innych źródeł, o ile
nie naruszy to dopuszczalnej granicy intensywności pomocy określonej przepisami”;
3. Nieważność w całości § 8 ust. 4 badanej uchwały o treści:” Przez okres 3 lata od zakończenia zwolnienia,
przedsiębiorca nie może korzystać z innych form pomocy Miasta i Gminy Lubsko” z powodu sprzeczności
z § 8 ust. 1 badanej uchwały o treści: „ Pomoc udzielana w ramach niniejszego programu nie narusza
możliwości otrzymania przez jej beneficjenta pomocy z innych źródeł, o ile nie naruszy to dopuszczalnej
granicy intensywności pomocy określonej przepisami” oraz rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013
z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
do pomocy de minimis, które takiego ograniczenia nie wprowadza;
4. Nieważność § 15 ust. 2 pkt 2 uchwały o treści;” Przedsiębiorca jest zobowiązany dołączyć do wniosku:
kserokopię zaświadczeń o uzyskanej przez zakład pomocy de minimis niezależnie od formy i źródła tej pomocy
– pod uwagę należy wziąć w/w pomoc jaką wnioskodawca uzyskał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz
w ciągu 2 poprzedzających lat podatkowych, bądź oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie”
- w części dotyczącej sformułowania „kserokopię” z powodu sprzeczności z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
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30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 59,
poz. 404 z późn. zm.);
5. Nieważność w części załączników Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 5 w zakresie w jakim nakładają na podmioty
składające oświadczenia rygor wynikający z odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie
prawdy w rozumieniu art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.),
z powodu sprzeczności z art. 7 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja RP (Dz. U. z 1997 Nr 98,
poz. 483 z późn. zm.).
Uzasadnienie
Postępowaniem nadzorczym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze objęta została
uchwała Nr LIV/332/14 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 24 września 2014 roku w sprawie zwolnień z podatku
od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Miasta i Gminy Lubsko w celu tworzenia
nowych miejsc pracy w ramach pomocy de minimis. Dokonując analizy poszczególnych postanowień
przedmiotowej uchwały, Kolegium Izby stwierdziło, że § 6 ust. 2 uchwały o treści „ Kwotę pomocy de minimis
jaką może otrzymać zakład od Gminy Lubsko organ udzielający pomocy ustala na dzień złożenia przez
przedsiębiorcę wniosku o udzielenie pomocy” w zakresie sformułowania „jaką może otrzymać zakład od
Gminy Lubsko”, pozostaje w sprzeczności z art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia
18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis (Dz. Urz. UE seria L, poz. 352 z dnia 24 grudnia 2013 roku), w którym Komisja
Europejska stwierdza, że rozporządzenie stosuje się do pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom, nie zaś
zakładom rozumianym jako jednostki organizacyjne w strukturze wewnętrznej przedsiębiorstwa.
Analiza przedłożonej Kolegium Izby uchwały wykazała ponadto, że § 8 ust. 3 uchwały o treści
„ W przypadku korzystania z pomocy w ramach niniejszej uchwały przedsiębiorca nie może równocześnie
korzystać z innych form wsparcia Miasta i Gminy Lubsko” jest sprzeczny z art. 5 ust. 1 i 2 Rozporządzenia
Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE seria L, poz. 352 z dnia 24 grudnia
2013 roku), które to rozporządzenie takiego warunku nie zawiera oraz z § 8 ust. 1 badanej uchwały o treści:
„ Pomoc udzielana w ramach niniejszego programu nie narusza możliwości otrzymania przez jej beneficjenta
pomocy z innych źródeł, o ile nie naruszy to dopuszczalnej granicy intensywności pomocy określonej
przepisami”.
Kolegium Izby dokonując badania nadzorczego przedmiotowej uchwały stwierdziło ponadto, że
§ 8 ust. 4 badanej uchwały o treści:” Przez okres 3 lata od zakończenia zwolnienia, przedsiębiorca nie może
korzystać z innych form pomocy Miasta i Gminy Lubsko” pozostaje sprzeczny z § 8 ust. 1 badanej uchwały
o treści: „ Pomoc udzielana w ramach niniejszego programu nie narusza możliwości otrzymania przez jej
beneficjenta pomocy z innych źródeł, o ile nie naruszy to dopuszczalnej granicy intensywności pomocy
określonej przepisami” oraz pozostaje sprzeczny z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia
18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis, które takiego ograniczenia nie wprowadza.
Analiza przedmiotowej uchwały przez Kolegium Izby doprowadziła również do ustalenia, że § 15 ust. 2
pkt 2 uchwały o treści;” Przedsiębiorca jest zobowiązany dołączyć do wniosku: kserokopię zaświadczeń
o uzyskanej przez zakład pomocy de minimis niezależnie od formy i źródła tej pomocy – pod uwagę należy
wziąć w/w pomoc jaką wnioskodawca uzyskał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu
2 poprzedzających lat podatkowych, bądź oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie”
- w części dotyczącej sformułowania „kserokopię” jest sprzeczny z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 59,
poz. 404 z późn. zm.), który to przepis stanowi, że podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest
zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz
w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym
okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie – nie zaś ich kserokopii.
Kolegium Izby stwierdziło ponadto, że w załącznikach: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 5 nałożono na podmioty
składające oświadczenia bezwzględny rygor wynikający z odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy, w rozumieniu art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks Karny (Dz. U. Nr 88,
poz. 553 ze zm.), co pozostaje w ocenie Kolegium Izby, w sprzeczności z art. 7 ustawy z dnia 2 kwietnia
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1997 r. Konstytucja RP (Dz. U. z 1997 Nr 98 , poz. 483 z późn. zm.), zgodnie z którym organy władzy
publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Nie mogą zatem nakładać na obywateli obowiązków
nie mających swojego umocowania w przepisach powszechnie obowiązujących.
Na powyższym stanowisku stanął również WSA w Kielcach, który w wyroku z dnia 25 października 2012 r.
sygn. I SA/Ke 506/12 publ. (ww.orzeczenia.nsa.gov.pl) stwierdził, że „warunkiem odpowiedzialności za
złożenie fałszywego oświadczenia jest, by przepis ustawy, na podstawie której oświadczenie jest składane,
przewidywał możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej”. „Jeżeli ustawodawca
zamierza nadać wymaganym oświadczeniom składanym przez zainteresowane podmioty rygor
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (zeznań), to rygor ten wprowadza wprost do
ustawy i dopiero wówczas, w razie przeniesienia kompetencji do określenia przez organ samorządu wzoru
informacji i deklaracji, winien przewidzieć w treści upoważnienia wymóg pouczenia o odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych oświadczeń (zeznań)”.
Zdaniem WSA „przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie przewidują takiej możliwości,
natomiast ustawowego upoważnienia dla rady nie można domniemywać, szczególnie zaś stosować dla
ustalenia zakresu upoważnienia wykładni celowościowej”. Zatem skoro ustawodawca w art. 7 ust. 3 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych nie zawarł wyraźnego upoważnienia dla organu stanowiącego gminy do
żądania oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 KK, ani też nie ustanowił takiego
upoważnienia w odrębnych przepisach, to żądanie w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 5 do badanej uchwały
złożenia przez przedsiębiorców oświadczeń pod rygorem takiej odpowiedzialności, nie znajduje umocowania
w przepisach prawa i stanowi przekroczenie przez organ stanowiący Gminy Lubsko upoważnienia ustawowego
udzielonego w art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a tym samym w ocenie Kolegium Izby,
stanowi naruszenie art. 7 ustawy Konstytucja RP.
Na podstawie art. 7 Konstytucji RP organy władzy publicznej działać powinny tylko na podstawie
i w granicach powszechnie obowiązującego prawa, co oznacza, że nie mogą one w swoich działaniach kierując
się wykładnią celowościową przepisów i innymi uwarunkowaniami społecznymi wykraczać poza zakres
udzielonego ustawowo upoważnienia ani domniemywać z przepisów ogólnych kompetencji na swoją rzecz,
o ile nie wynikają one wprost z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Z powyższych względów orzeczono, jak w sentencji przedmiotowej uchwały.
Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze - służy Gminie Lubsko
prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim za
pośrednictwem tut. Kolegium, w terminie 30 dni od daty doręczenia przedmiotowej uchwały.

wz. Przewodniczącego Kolegium

Z-ca Prezesa Halina Lasota

