UCHWAŁA NR XXXI.218.S.2020
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 16 grudnia 2020 r.
w sprawie stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa w uchwale Nr XIX/144/2020 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grupy przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID-19
Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 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, że uchwała Nr XIX/144/2020 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 7 grudnia
2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grupy przedsiębiorców, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 została podjęta z nieistotnym naruszeniem art. 4
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Uchwała Nr XIX/144/2020 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 7 grudnia 2020 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grupy przedsiębiorców, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 – została objęta postępowaniem nadzorczym na podstawie
art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, gdyż normuje materię
wymienioną w tym przepisie.
Kolegium Izby zbadało przedmiotową uchwałę na posiedzeniu w dniu 16 grudnia
2020 r. stwierdzając, iż została ona podjęta z naruszeniem art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Zgodnie z powołanymi przepisami prawa akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy;
w uzasadnionych przypadkach akty te mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu
normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie,
dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. W judykaturze i dokrynie ukształtowanych dotychczas na gruncie powołanych przepisów prawa
zgodnie przyjmuje się, iż interes państwa nie może stanowić uzasadnienia wejścia w życie
z dniem ogłoszenia aktów prawa miejscowego, albowiem interes ten w stosunku do aktów
stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego nie występuje. W myśl przepisu końcowego badanej uchwały wchodzi ona w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2020 roku, co w ocenie Izby stanowi naruszenie prawa. Mając jednak na uwadze
treść i cel regulacji zawartych w badanej uchwale oraz skutki istniejącego stanu epidemii,
Kolegium uznało stwierdzone naruszenie prawa za nieistotne.
W tym stanie rzeczy, zgodnie z dyspozycją art. 11 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych, Kolegium ograniczyło się do wskazania, że uchwała Nr XIX/144/2020 Ra-
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dy Gminy Boleszkowice z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grupy przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 została
podjęta z nieistotnym naruszeniem art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych – bez stwierdzania nieważności tej
uchwały.
Niniejsza uchwała Kolegium RIO w Szczecinie jest ostateczna.
Przewodniczący Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
Bogusław Staszewski
(podpisano certyfikatem kwalifikowanym)

