
 

 

UCHWAŁA NR XVI.134.K.2020 

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIII/327/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 maja 

2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg programu 

pn.: ,,Kołobrzeski program pomocowy dla przedsiębiorców, 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 (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713), art. 11 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 

obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXIII/327/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 maja 2020 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg programu 

pn.: ,,Kołobrzeski program pomocowy dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu 

w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19”. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie  

Uchwała Nr XXIII/327/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg programu pn.: ,,Kołobrzeski program pomocowy dla 

przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19” – przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Szczecinie w dniu 4 czerwca 2020 r. – została objęta postępowaniem nadzorczym na podstawie art. 11 ust. 1 

pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zgodnie z którym właściwość rzeczowa regionalnych izb 

obrachunkowych obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu 

terytorialnego w sprawach podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy 

Ordynacja podatkowa. 

We wstępnej ocenie Kolegium Izby przedmiotowa uchwała budziła wątpliwości co do zgodności z prawem, 

w szczególności z art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U z 1997 r., 

Nr 78, poz. 483, ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

W związku z powyższym, wszczęto postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności przedmiotowej 

uchwały, a o wszczętym postępowaniu powiadomiono Przewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg pismem 

z dnia 19 czerwca 2020 r. (znak: K.0010.272.MB.2020). W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium 

Izby w dniu 30 czerwca 2020 r. ma prawo uczestniczyć upoważniony przedstawiciel podmiotu, którego sprawa 

jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień. 
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Kolegium Izby ostatecznie zbadało wymienioną uchwałę na posiedzeniu w dniu 30 czerwca br. 

Przedstawiciele Miasta nie skorzystali z przysługującego im prawa wniesienia wyjaśnień, ani też z prawa 

uczestniczenia w posiedzeniu. 

Kolegium Izby zważyło, co następuje. 

Uchwałą Nr XIV.108.K.2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Szczecinie stwierdziło nieważność uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXII/307/20 z dnia 6 maja 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg programu pn.: ,,Kołobrzeski program pomocowy 

dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19” z uwagi na istotne naruszenie prawa, w szczególności 

art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym. Zgodnie z przywołanymi wyżej przepisami organy samorządu terytorialnego 

ustanawiają akty prawa miejscowego na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. Wymóg 

istnienia upoważnienia ustawowego do stanowienia aktu prawa miejscowego przez lokalnego prawodawcę 

w świetle cyt. przepisów art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 94 Konstytucji RP oznacza, że 

upoważnienie to musi być wyraźne, a nie tylko pośrednio wynikające z przepisów ustawowych i wskazywać 

winno organ administracji publicznej właściwy do wydania danego aktu normatywnego. Akty prawa 

miejscowego nie mogą bowiem być automatycznie wydawane bez wyraźnego upoważnienia ustawowego, co 

w ocenie Izby miało miejsce w przypadku wskazanej uchwały z dnia 6 maja 2020 r. 

Wskazana wyżej uchwała została wydana na podstawie art. 67b § 1 pkt 3 lit. a i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Ordynacja podatkowa w zw. z art. 15zzzh ustawy COVID-19, w których to przepisach brak, zdaniem 

Kolegium Izby, upoważnienia do uchwalenia programu pomocy dla przedsiębiorców, których płynność 

finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 

COVID-19. 

Uchwałą Nr XXIII/327/20 z dnia 29 maja 2020 r. Rada Miasta Kołobrzeg zmieniła uchwałę w sprawie 

wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg programu pn.: ,,Kołobrzeski program pomocowy dla 

przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19”. Uchwała ta została wydana na podstawie tych samych 

przepisów, co uchwała z dnia 6 maja 2020 r., już po stwierdzeniu jej nieważności w dniu 3 czerwca 2020 r. 

W związku z powyższym, w ocenie Kolegium Izby, również uchwała zmieniająca uchwałę z dnia 6 maja 

2020 r. została wydana bez upoważnienia ustawowego, co skutkuje stwierdzeniem jej nieważności. 

W tym stanie rzeczy Kolegium orzekło jak w sentencji. 

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

  

  

 Zastępca Prezesa 

 

Katarzyna Korkus 
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