Uchwała Nr 12.209.2020
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 12 maja 2020 roku
w sprawie: orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XIX/205/2020 Rady Gminy Stare
Babice z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia dodatkowej pomocy
przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 2137), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala,
co następuje:
§1
Orzeka o nieważności w części uchwały Nr XIX/205/2020 Rady Gminy Stare Babice z dnia
9 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia dodatkowej pomocy przedsiębiorcom, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, tj. § 6 uchwały, z powodu istotnego
naruszenia art. 15q ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.) oraz § 135
w związku z § 143 Załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca
2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 283).
§2
Od niniejszej uchwały przysługuje Gminie Stare Babice skarga do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia,
za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
Uzasadnienie
W dniu 15 kwietnia 2020 r. wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie uchwała Nr XIX/205/2020 Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 kwietnia 2020 r.
w sprawie udzielenia dodatkowej pomocy przedsiębiorcom, których płynność finansowa
uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych
z powodu COVID-19.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych ww.
uchwała podlega nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
Badając przedmiotową uchwałę, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie ustaliło i zważyło, co następuje.
Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Stare Babice przedłużyła terminy płatności rat
podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., przedsiębiorcom,
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których płynność finansowa uległa pogorszeniu, w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, do dnia 31 sierpnia 2020 r.
W § 6 badanej uchwały Rada Gminy Stare Babice wskazała, cyt.: „Przedsiębiorca
korzystający z ulgi jest zobowiązany do przedłożenia na żądanie organu podatkowego
dodatkowych informacji niezbędnych do oceny spełniania warunków uprawniających do
skorzystania z ulgi”.
W ocenie Kolegium Izby przytoczony zapis jest niejasny, gdyż nie precyzuje, jakich
dokumentów wymaga się od przedsiębiorcy i może powodować dowolność organu
wykonawczego w tym zakresie.
Ponadto Kolegium Izby zwraca uwagę, że przepis art. 15q ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, stanowiący
podstawę prawną badanej uchwały, nie upoważnia do żądania dodatkowych informacji.
Wskazać należy, że zasadność skorzystania z pomocy przez przedsiębiorcę, będzie
zweryfikowana przez organ podatkowy przy wykorzystaniu narzędzi przewidzianych
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900
ze zm.).
Nie budzi wątpliwości, że badana uchwała Rady Gminy Stare Babice jest aktem
prawa miejscowego, stosownie do art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
W świetle art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U.
Nr 78, poz. 483 ze zm.), organy samorządu terytorialnego na podstawie i w granicach
upoważnień zawartych w ustawie ustanawiają akty prawa miejscowego, obowiązujące
na obszarze działania tych organów.
W odniesieniu do aktów prawa miejscowego znajduje zastosowanie § 135
w związku z § 143 Załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad
techniki prawodawczej”, zgodnie którymi w uchwale zamieszcza się przepisy prawne
regulujące sprawy z przekazanego upoważnieniem zakresu.
Oznacza to, że akt podjęty na podstawie ustawowego upoważnienia może
regulować tylko i wyłącznie sprawy przekazane tym upoważnieniem, a normowanie
w akcie prawa miejscowego innych kwestii, niż te, które wynikają z delegacji ustawowej,
nie znajduje uzasadnienia i przekracza zakres upoważnienia.
Dodatkowo Kolegium Izby wskazuje, że badana uchwała - jako akt prawa
miejscowego - powinna być sformułowana w sposób jasny, tak aby adresaci uchwały oraz
organy ją stosujące, nie mieli wątpliwości co do zapisów w niej zawartych (por.: wyrok
WSA w Lublinie z dnia 19 września 2008 r. sygn. akt II SA/LU 485/08, wyrok WSA we
Wrocławiu z dnia 12 października 2005 r., sygn. akt II SA/Wr 385/05).

Mając na uwadze ustalony stan faktyczny i prawny, Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji uchwały.
Przewodniczący
Wojciech Tarnowski
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