
Uchwała Nr 61/2011 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
z 4 lipca 2011 roku 

 
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VIII/39/2011 Rady Gminy 

Malczyce z 24 maja 2011 r. w sprawie pomocy de minimis na nowe inwestycje 
i zatrudnienie dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Malczyce 

 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach 

obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 55, poz. 577 ze zm.), art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 
ze zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Malczyce nr VIII/39/2011 z 24 

maja 2011 r. w sprawie pomocy de minimis na nowe inwestycje i zatrudnienie dla 
przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Malczyce, wobec istotnego 
naruszenia art. 20b ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz art. 6 
rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 roku 
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE 
L 379 z dnia 28 grudnia 2006 roku).  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
Uzasadnienie 

Uchwała Rady Gminy Malczyce nr VIII/39/2011 z 24 maja 2011 r. w sprawie 
pomocy de minimis na nowe inwestycje i zatrudnienie dla przedsiębiorców 
inwestujących na terenie Gminy Malczyce, wpłynęła do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu 3 czerwca 2011 roku. 

Pismem z 21 czerwca 2011 roku Wójt Gminy poinformował Izbę, że badana 
uchwała w dniu 31 maja 2011 roku została przesłana do Departamentu 
Monitorowania Pomocy Publicznej w Warszawie. W dniu 30 czerwca 2011 r. Izbie 
przekazano faxem pismo Dyrektora Departamentu Monitorowania Pomocy 
Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w którym wskazano, 
m.in., że podjęta uchwała powinna zostać dostosowana do przepisów 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006. W tym zakresie w §7 ust. 1 uchwały 
powinien zostać ograniczony czas obowiązywania uchwały (możliwości nabycia 

prawa do pomocy) do 31 grudnia 2013 r., tj. do czasu pozostawania w mocy 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006.  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu oceniając zgodność 
z prawem postanowień przedmiotowej uchwały ustaliło, co następuje. 

W §7 ust. 1 badanej uchwały Rada Gminy ustaliła, że: "Program obowiązuje do 
31.12.2015 r." Zgodnie z powołanym w podstawie prawnej badanej uchwały art. 7 
ust. 3 ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 ze zm., dalej - upol) 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. Zgodnie z art. 
20b upol w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 3, jeżeli uchwała rady gminy 
przewiduje udzielanie pomocy publicznej, uchwała ta powinna być podjęta 
z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej. Rada gminy 
wprowadzając ww. zwolnienia obowiązana jest oprócz stosowania przepisów 
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polskiego prawa podatkowego równolegle uwzględniać zasady odnoszące się do 
pomocy publicznej wynikające z przepisów prawa wspólnotowego. Zasady 
dopuszczalności pomocy de minimis ustalone zostały w rozporządzeniu Komisji 
Europejskiej nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 
i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. Urz.UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006 
roku, dalej - rozporządzenie), które zgodnie z art. 6 rozporządzenia stosuje się od 1 
stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2013 roku.  

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że powołany §7 ust. 1 uchwały, 
z którego wynika, że program pomocy de minimis obowiązuje dłużej niż sama 
podstawa do jego ustalenia co w sposób istotny narusza powołany art. 20b upol 
oraz art. 6 przedmiotowego rozporządzenia.  

Wobec powyższego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
orzekło, jak w sentencji. 

  

Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Malczyce przysługuje skarga, którą wnosi 
się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 
78/79, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały. 
  

  

Przewodnicząca Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ Lucyna Hanus 


