
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO

NR NK-I.4131.180.2017.TDOM

z dnia 12 września 2017 r.

Rada Miejska w Lubniewicach 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 j.t. 
ze zm.) w uchwale Rady Miejskiej w Lubniewicach nr XXX/239/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. w 
sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych 
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubniewice i jej jednostkom podległym oraz 
warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc 
publiczną stwierdzam nieważność: §4 ust. 2 w zakresie zwrotu "w szczególności, możliwościami 
płatniczymi dłużnika oraz względami społecznymi," oraz  §11.

Uzasadnienie

Na sesji w dniu 10 sierpnia 2017r. Rada Miejska w Lubniewicach podjęła uchwałę nr XXX/239/2017 
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności 
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubniewice i jej jednostkom 
podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić 
będzie pomoc publiczną. Uchwała została doręczona organowi nadzoru 16 sierpnia 2017 r.

Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru stwierdza, iż uchwała istotnie narusza art. 59 ust. 1-3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 j.t. ze zm.).

W myśl art. 59 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, należności pieniężne mające charakter 
cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym, mogą 
być umarzane, a ich spłata odraczana lub rozkładana na raty w przypadkach uzasadnionych ważnym 
interesem dłużnika lub interesem publicznym. W tym miejscu należy podkreślić, iż użyte w przywołanym 
przepisie wyrażenia "ważny interes dłużnika" oraz "interes publiczny" są pojęciami nieostrymi, co 
powoduje, iż ich treść powinna być oceniana w kontekście konkretnej, indywidualnej sprawy. Ocena, czy 
taki interes zachodzi, dokonywana jest przez organ do tego uprawniony w oparciu o zgromadzany 
materiał dowodowy. Przesłanki te mają bowiem charakter klauzul generalnych. Ich zastosowanie zostało 
pozostawione uznaniu organu rozstrzygającego, opartym na rozważeniu okoliczności (stanu faktycznego) 
w każdym indywidualnym przypadku. Należy więc stwierdzić, że to wyłącznie w art. 59 ust. 1 ustawy o 
finansach publicznych wymienione są przypadki, kiedy można zastosować ulgi polegające na umorzeniu 
oraz odroczeniu lub rozłożeniu na raty spłaty należności cywilnoprawnych przypadających jednostce 
samorządu terytorialnego lub jej jednostce podległej. Treść ustawowego upoważnienia zawartego w art. 
59 ust. 2 tej ustawy nie przewiduje kompetencji dla organu stanowiącego jednostki samorządu 
terytorialnego, by miał aktem prawa miejscowego w jakikolwiek sposób określać, uściślać czy rozwijać 
przesłanki przyznawania tych ulg. Tymczasem Rada Miejska w Lubniewicach poprzez użycie w treści §4 
ust. 2 uchwały takich zwrotów jak „możliwości płatnicze” czy tez "względy społeczne" wprowadziła 
nowe, ogólnikowe i bliżej nieokreślone przesłanki udzielania ulg. Taki zabieg legislacyjny, ze 
wskazanych powyżej względów, stanowi istotne naruszenie art. 59 ust. 1, 2 ustawy o finansach 
publicznych.

W §11 uchwały Rada Miejska nałożyła na Burmistrza Lubniewic oraz kierowników jednostek 
budżetowych obowiązek informacyjny o udzielonych ulgach. Zdaniem organu nadzoru powyższe zapisy 
uchwały nakładające obowiązek przedstawienia powyższej informacji, a także informacji o wysokościach 
wszystkich wierzytelności, wykraczają poza upoważnienie określone w art. 59 ust. 1-3 ustawy o 
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finansach publicznych. Powołane przepisy ustawy nie stanowią podstawy do regulowania przez organ 
stanowiący gminy jakichkolwiek kwestii związanych z nakładaniem obowiązków w zakresie składania 
informacji związanych z realizacją uchwały. W ramach określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, 
możliwe jest wyłącznie wprowadzenie regulacji dotyczących tego, w jaki sposób przyznanie ulgi w 
spłacie należności w trybie określonym niniejszą uchwałą jest możliwe, a więc postępowania 
zmierzającego do umorzenia, odroczenia czy rozłożenia na raty należności jednostki samorządu 
terytorialnego lub jej jednostek podległych. W zakresie powyższego upoważnienia nie mieszczą się 
kwestie sporządzania informacji z udzielanych ulg, o czym stanowi §11 uchwały.

Wobec powyższego orzeczono jak na wstępie.

Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia za 
pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności 
uchwały rady gminy wstrzymuje jej wykonanie w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem 
doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

  

 

z up. Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru 

i Kontroli LUW

Teresa Kaczmarek
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