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UCHWAŁA NR 81/2014
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 5 marca 2014r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012r., poz. 1113 ze zm.) i art. 91 ust. 1
i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), po
przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w przedmiocie zgodności z prawem uchwały nr XXXIX/451/14
Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
w ramach programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane
z nowymi inwestycjami na terenie Gminy Wschowa - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze stwierdza nieważność wyżej powołanej uchwały w części dotyczącej:
załączników: nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 8 do badanej uchwały w zakresie sformułowania odpowiednio: „niniejsze
oświadczenie składam świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikającej
z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 533 ze zm.) ” - z powodu
naruszenia art. 7 ustawy dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78,
poz. 483 ze zm.), art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.).
Uzasadnienie
Uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w dniu 5 lutego 2014r. i została
objęta postępowaniem nadzorczym na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych.
Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze ustaliło, że
wskazaną uchwałą Rada Miejska we Wschowie ustaliła zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach
programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi
inwestycjami na terenie Gminy Wschowa. Uchwała zawiera oprócz treści normatywnej 8 załączników.
W załącznikach: nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 8 do badanej uchwały w Rada Miejska we Wschowie nałożyła na
przedsiębiorców obowiązek złożenia oświadczenia o następującej treści: „niniejsze oświadczenie składam
świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikającej z art. 233 ustawy z dnia
6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 533 ze zm.).”
Organy samorządu terytorialnego działają na podstawie i w granicach prawa, o czym stanowi art. 7 ustawy
dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonując swoje kompetencje prawodawcze
zawarte w upoważnieniach ustawowych organy samorządu terytorialnego są obowiązane działać ściśle
w granicach tych upoważnień. Nie są upoważnione ani do regulowania tego, co zostało już ustawowo
uregulowane, ani też do wychodzenia poza zakres upoważnienia ustawowego. Stosownie do
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym na podstawie upoważnień ustawowych,
gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Zakres
przedmiotowy tych regulacji został określony między innymi w art. 18 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy i dotyczy
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podejmowania uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.
Stosownie do treści art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może wprowadzić inne
zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 tej ustawy oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października
2003r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw. Zgodnie natomiast
z art. 20b tej ustawy, w przypadkach, o których mowa w art. 5 ust. 2-4, art. 7 ust. 3, art. 10 ust. 4 oraz 19 pkt 1
i 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli uchwała rady gminy przewiduje udzielanie pomocy
publicznej, uchwała ta powinna być podjęta z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.
Żadna z wyżej cytowanych norm prawnych nie upoważnia radę gminy do nakładania na przedsiębiorców
obowiązku przedkładania o treści przytoczonej w sentencji niniejszej uchwały.
Zapisy zawarte w treści załączników do badanej uchwały: nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 8 - w zakresie
sformułowania odpowiednio: „niniejsze oświadczenie składam świadomy odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz. U.
Nr 88, poz. 533 ze zm.)” wykraczają zatem poza zakres kompetencji organu stanowiącego jednostki
samorządu terytorialnego do kształtowania zakresu przedmiotowego uchwały w sprawie zwolnień od podatku
od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca
pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Gminy Wschowa. Wskazać należy, że odpowiedzialność
podatnika (przedsiębiorcy) za podanie nieprawdy lub zatajanie prawdy przy składaniu organowi podatkowemu
deklaracji (informacji) lub oświadczenia albo za niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych
nimi danych została uregulowana w przepisie art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999r. - Kodeks karny
skarbowy (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 186 ze zm.) i jest niezależna od złożenia w tym zakresie
oświadczenia organowi podatkowemu.
Stanowisko Kolegium Izby znajduje potwierdzenie w orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Kielcach, który w wyroku z dnia 25 października 2012 sygn. I SA/Ke 506/12 stwierdził, że „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)”.
Mając powyższe na uwadze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze postanawia jak
w sentencji.
Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, służy Gminie prawo
złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem
tut. Kolegium, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.
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