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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin1 

 

Robert Luchowski, Burmistrz Żnina od 5 grudnia 2014 r.2  

 

1. Prawidłowość bezprzetargowej sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na 

rzecz ich najemców, którym udzielono bonifikaty. 

2. Monitoring wtórnego obrotu komunalnymi lokalami mieszkalnymi sprzedanymi 

z bonifikatą. 

3. Ocena egzekwowania obowiązku zwrotu równowartości udzielonej bonifikaty 

oraz skuteczność tych działań. 

Od 1 stycznia 2015 r. do zakończenia czynności kontrolnych3, z uwzględnieniem 

okresu wcześniejszego, jeśli zdarzenia mające wówczas miejsce miały wpływ na 

zjawiska będące przedmiotem kontroli lub były ich konsekwencją. 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Bydgoszczy  

 

Artur Nierebiński, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

nr LBY/46/2020 z 27 marca 2020 r.  

 (akta kontroli str.1-7) 

II. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania pracowników Urzędu 
w zakresie bezprzetargowej sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych 
stanowiących własność Gminy Żnin6 na rzecz ich najemców, którym udzielono 
bonifikaty. Prawidłowo prowadzono monitoring wtórnego zbycia lokali, który 
zapewniał ujawnienie wszystkich przypadków zaistnienia ustawowych przesłanek do 
żądania zwrotu udzielonej bonifikaty. Nie zaistniały przypadki odstąpienia przez 
Gminę od dochodzenia należności dotyczących zwrotu bonifikaty. 

Negatywnie oceniono skuteczność działań dotyczących zwrotu udzielonej bonifikaty 
ze względu na przewlekłość postępowania oraz fakt, że powstała należność nie 
została w całości wyegzekwowana. Nieprawidłowo prowadzono w Gminie ewidencję 
księgową – do czasu kontroli NIK nie ujęto w niej wynikających z nieterminowej 
zapłaty należności oraz zwróconych kosztów postępowania apelacyjnego,                 
a w ewidencji środków trwałych sprzedanego lokalu.   

                                                      
1 Dalej: „Urząd” lub „UM”. 
2 Dalej: „Burmistrz”. 
3 Tj. do 23 czerwca 2020 r. 
4 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: „ustawa o NIK”. 
5 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
6 Dalej: „Gmina”. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe7 kontrolowanej działalności 

1. Prawidłowość bezprzetargowej sprzedaży 
komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz ich 
najemców, którym udzielono bonifikaty  

1.1. W okresie objętym kontrolą zadania z zakresu gospodarowania gminnymi 
zasobami mieszkaniowymi realizował Wydział Infrastruktury, Gospodarki 
Przestrzennej i Inwestycji8. Realizację obowiązków związanych z prowadzeniem 
spraw dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy na 
rzecz najemców ujęto w zakresach czynności dwóch pracowników WIGPI.  

(akta kontroli str. 8-52) 

1.2. Rada Miejska w Żninie9 określiła zasady zbywania nieruchomości10 w drodze 
uchwały, w której m.in.: upoważniono Burmistrza do sprzedaży lokali mieszkalnych 
na rzecz dotychczasowych najemców w budynkach, w których wcześniej nastąpiło 
ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż co najmniej jednego lokalu 
mieszkalnego oraz wskazano budynki, w których lokale nie podlegały sprzedaży. 
W Urzędzie nie wprowadzono formalnie innych procedur dotyczących zasad 
postępowania w zakresie gospodarowania komunalnym zasobem lokali 
mieszkalnych oraz ich sprzedażą, jednakże badanie szczegółowe 96 transakcji 
sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych potwierdziło, że przyjęte w Urzędzie 
mechanizmy były zgodne z przepisami prawa, tj. ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego11 oraz ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami12.      

(akta kontroli str. 34-68, 74-79, 114-115) 

1.3. Rada w drodze uchwały13 wyraziła zgodę na udzielanie przez Burmistrza 
bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz określiła jej zasady. Wysokość 
udzielonej bonifikaty od ceny zakupu lokalu mieszkalnego uzależniono od: 
-  roku wybudowania budynku, w których znajdowały się lokale mieszkalne będące 
przedmiotem sprzedaży (70% dla budynków wybudowanych przed 1950 r., a dla 
pozostałych 60%); 
- jednorazowej zapłaty ceny lokalu (dodatkowa bonifikata w wysokości 20%); 
- rozłożenia ceny zakupu na raty (dopuszczono możliwość udzielenia dodatkowej 
bonifikaty w wysokości 15%14);  
- w przypadku sprzedaży ostatniego lokalu mieszkalnego w budynku, bądź 
w przypadku wykupu lokali przez wszystkich najemców, w ten sposób, że Gmina 

                                                      
7 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana, jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
8 Dalej: „WIGPI”, przed 1 stycznia 2018 r. wydział ten nosił nazwę „Wydział Infrastruktury, Planowania 
Przestrzennego i Inwestycji”. 
9 Dalej: „RM” lub „Rada”. 
10 Na podstawie uchwały nr XXIII/294/2012 z 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, 
zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata zmienionej uchwałą 
nr XIX/215/2020 z 30 kwietnia 2020 r.  
11 Dz. U. z 2020 r. poz. 611. 
12 Dz. U. z 2020 r. poz. 65, ze zm., dalej: „ugn”. 
13 Uchwała RM nr XVII/162/2012 z 30 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody i określenia zasad udzielenia 
bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny zmienionej uchwałą RM nr 
XXXII/433/2014 z 27 marca 2014 r. oraz uchwałą nr XIX/216/2020 z 30 kwietnia 2020 r. 
14 Przepis ten obowiązywał od 25 kwietnia 2014 r. 
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przestawała być właścicielem bądź współwłaścicielem jakichkolwiek lokali, w tym 
budynku udzielano dodatkowej bonifikaty w wysokości 5%. 
W trakcie niniejszej kontroli NIK wysokość bonifikaty zmieniono z zastosowaniem do 
spraw wszczętych po 1 stycznia 2020 r. w następujący sposób: 
 -  roku wybudowania budynku, w których znajdowały się lokale mieszkalne będące 
przedmiotem sprzedaży (70% dla budynków wybudowanych przed 1946 r., dla 
budynków wybudowanych w latach 1946–1950 50%, a dla pozostałych 30%), 
- jednorazowej zapłaty ceny lokalu (dodatkowa bonifikata w wysokości 20%). 

(akta kontroli str. 69-73) 

1.4. W latach 2015-2019 Gmina sprzedała 93 lokale mieszkalne o łącznej wartości 
10 369 tys. zł15, z czego uzyskano wpływy w wysokości 3 518 tys. zł. Największą 
sprzedaż zanotowano w 2018 r. (29 lokali), a najmniejszą w 2019 (10 lokali). 
Najczęściej Burmistrz udzielał bonifikaty w wysokości 80% i 90% (po 42 przypadki 
we wskazanych powyżej latach). Nie wystąpiły przypadki sprzedaży lokalu, 
w których wyrażono zgodę na rozłożenie należności na raty.  
Prognozowana sprzedaż wskazana w wieloletnim programie gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2018-2022 przyjętym uchwałą 
nr XLVII/574/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 7 września 2018 wynosiła po 
20 lokali w 2018 r. i 2019 r., natomiast faktyczna wielkość sprzedanych lokali przez 
Gminę  wyniosła w tych latach odpowiednio 29 i 10. W wieloletnim programie 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2012-2017 przyjętym 
uchwałą nr XVII/164/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca  
2012 r. nie prognozowano sprzedaży lokali mieszkalnych w ujęciu ilościowym 
w odniesieniu do lat 2015–2017.  

(akta kontroli str. 80-113) 

Burmistrz wyjaśnił m.in., że liczba sprzedanych w poszczególnych latach lokali 
mieszkalnych uzależniona była od ilości wniosków złożonych przez 
dotychczasowych najemców oraz od podtrzymania przez nich woli nabycia 
najmowanego lokalu po określeniu jego wartości przez rzeczoznawcę majątkowego. 
Jeżeli liczba złożonych wniosków o nabycie lokalu mieszkalnego przewyższa ilość 
planowaną do sprzedaży w danym roku, to Gmina nie ma podstaw prawnych do 
odmowy sprzedaży lokalu bądź przesunięcia terminu zawarcia umowy sprzedaży na 
kolejny rok. Z tego powodu zaplanowana w wieloletnim programie gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2018-2022 wielkość sprzedaży lokali 
mieszkalnych w roku 2018 i 2019 różniła się od ilości sprzedaży wykonanych. 
Wielkość sprzedaży lokali mieszkalnych w latach 2015-2017 prognozowana była 
w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 
2012-2017, uchwalonym przez Radę uchwałą Nr XVII/164/2012, z dnia 30 marca 
2012 r. Przedmiotowy program planowaną ilość ujmuje w sposób bardzo ogólny 
określając w § 11 ust. 1 uchwały, że sprzedaż lokali mieszkalnych z zasobu Gminy 
uzależniona będzie od stopnia zainteresowania wykupem mieszkań przez 
najemców, z zachowaniem zasad wynikających z ugn oraz uchwały RM w sprawie 
określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich 
wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. Ilość sprzedaży lokali 
mieszkalnych w latach 2015-2017 planowana była w budżecie Gminy na 
poszczególne lata oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Jednak w obu tych 
dokumentach sprzedaż lokali mieszkalnych planowana była w ujęciu finansowym. 
Wielkość ta została określona na 150 tys. zł, co odpowiada wysokości wpływów ze 
sprzedaży około 10–12 mieszkań. Wysokość sprzedaży ustalona została na 
podstawie analizy ostatnich dziesięciu lat poprzedzających planowane wpływy 

                                                      
15 Według wycen wraz z udziałem w gruncie. 
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i  wynikało z niej, że średnia sprzedaż lokali obejmowała około 20 mieszkań rocznie, 
natomiast wpływy z tego tytułu wynosiły średnio około 300 tys. zł. W analizowanym 
okresie najmniejsze wpływy odnotowano w roku 2014, które  wyniosły 149,1 tys. zł. 
Z tego powodu dla potrzeb zapewnienia wykonania budżetu, przy planowaniu 
dochodów, zarówno w budżecie Gminy jak i w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 
przyjęto kwotę 150 tys. zł, co odpowiada sprzedaży około 10-12 lokali mieszkalnych. 

(akta kontroli str. 50-52) 

W okresie objętym kontrolą włączono do sprzedaży16 lokale mieszkalne będące 
własnością Gminy, które zgodnie z uchwałą nr XXIII/294/2012 Rady Miejskiej 
w Żninie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania 
i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata, 
nie podlegały sprzedaży. Dotyczyło to lokali położonych w budynkach mieszkalnych 
wielorodzinnych w Bożejewiczkach przy ul. Dębowej 10 (włączony do sprzedaży 
w 2017 r.) oraz w czterech budynkach w Żninie położonych przy ulicy: Szpitalnej 34 
(włączony do sprzedaży w 2015 r.), Plac Wolności 18 (włączony do sprzedaży 
w 2016 r.), Plac Wolności 19 (włączony do sprzedaży w 2016 r.) oraz Śniadeckich 
26 (włączony do sprzedaży w 2016 r.). 

(akta kontroli str. 53-68) 

Burmistrz wyjaśnił m.in., że w związku ze złożonymi wnioskami najemców lokali 
mieszkalnych, położonych we wskazanych budynkach oraz z uwagi na ich wiek 
i związane z tym rosnące koszty utrzymania,  przedłożono Radzie do rozważenia 
potrzebę pozostawienia w zasobie mieszkaniowym Gminy poszczególnych 
budynków. Rada wyraziła zgodę na ich sprzedaż. 

(akta kontroli str. 74-79) 

1.5. Analiza 96 przeprowadzonych w latach 2015-2020 transakcji sprzedaży lokali 
komunalnych (tj. wszystkich  w tym okresie przypadków) wykazała, że każdorazowo:  
- cena sprzedaży lokalu mieszkalnego wskazana w akcie notarialnym odpowiadała 
wartości wskazanej w operacie szacunkowym;   
- Burmistrz posiadał zgodę Rady na sprzedaż wskazanych lokali; 
- nabywcami lokali byli dotychczasowi ich najemcy, którzy zgłosili zamiar wykupu; 
- informacje o zamiarze zbycia przez Gminę lokali mieszkalnych, były udostępniane 
do publicznej wiadomości; 
- wysokość udzielonej bonifikaty była zgodna z ustaloną w drodze uchwał Rady; 
- zapłata za przedmiotowe lokale została wniesiona w całości przed podpisaniem 
aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości. 

 (akta kontroli str. 114-115) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 W okresie objętym kontrolą prawidłowo dokonywano sprzedaży w trybie 
bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy. Lokale  
sprzedano zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 1 ugn, na rzecz ich najemców, którzy zawarli 
umowy najmu na czas nieoznaczony. Prawidłowo ustalono cenę sprzedawanych 
nieruchomości oraz udzielano bonifikat w wysokościach wynikających z przyjętych 
uchwał Rady. NIK pozytywnie ocenia przydzielanie przez Burmistrza pracownikom 
Urzędu zadań w zakresie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz 
ich najemców.  

 

                                                      
16 Zgoda na sprzedaż tych lokali została wyrażona na mocy uchwał RM. 
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2. Monitoring wtórnego obrotu lokalami mieszkalnymi 
sprzedanymi z bonifikatą 

2.1. Burmistrz wyjaśnił, że w Urzędzie zadania związane z prowadzeniem 
monitoringu wtórnego obrotu lokalami mieszkalnymi sprzedanymi z bonifikatą, 
powierzone zostały WIGPI. Zgodnie z zakresem obowiązków zadania te wykonuje 
dwóch pracowników. Wszystkie akty notarialne dotyczące transakcji związanych 
z obrotem nieruchomościami położonymi na terenie Gminy, są przesyłane przez 
notariuszy do Urzędu i zgodnie z wewnętrznym obiegiem dokumentów trafiają do 
osób zajmujących się sprzedażą lokali mieszkalnych. Następnie porównywane są 
z wykazami lokali mieszkalnych sprzedanych przez Gminę z bonifikatą. 

 (akta kontroli str. 50-52)  

2.2. Badanie szczegółowe wtórnego zbycia 167 lokali mieszkalnych z gminnego 
zasobu w latach 2011-2020 potwierdziło, że nie zaistniały przesłanki do wystąpienia 
przez Gminę z żądaniem zwrotu udzielonej bonifikaty. 32 lokale spośród 167 
sprzedanych przez Gminę w latach 2011-2020, zbyto w obrocie wtórnym, z tego: 23 
na rzecz osoby bliskiej, w czterech przypadkach  uzyskane ze sprzedaży środki 
przeznaczono w ciągu 12 m-cy na zakup innego lokalu mieszkalnego, a pozostałe 
pięć transakcji dokonano po upływie pięciu lat od zakupu lokalu mieszkalnego od 
Gminy.   

 (akta kontroli str. 119-123)  

2.3. Badanie szczegółowe, przeprowadzone w trakcie kontroli NIK17  potwierdziło, że 
poza jednym przypadkiem, zmiany związane ze zbyciem komunalnych lokali 
mieszkalnych ujęto w ewidencji środków trwałych i wartości aktywów. 

(akta kontroli str. 81-93, 124-213)    

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

W Urzędzie nieprawidłowo prowadzono ewidencję księgową środków trwałych 
obejmującą nieruchomości należące do Gminy z uwagi na nieujęcie w niej lokalu 
mieszkalnego położonego w Żninie przy ul. Młyńskiej 1/1. Lokal ten został włączony 
do gminnego zasobu 1 kwietnia 2009 r., a następnie sprzedany przez Gminę 
dotychczasowemu najemcy 27 marca 2015 r.  Powyższe stanowi naruszenie 
art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości18. 

 (akta kontroli str.81-93, 124-138, 214-221) 

Burmistrz wyjaśnił m.in., że w ewidencji środków trwałych stanowiących zasób 
Gminy nie ujęto lokalu mieszkalnego położonego w Żninie przy ul. Młyńskiej 1/1 
z powodu braku wykazania wartości ww. lokalu w dokumencie przekazania przez 
P.G.M. Spółka z o.o. w Żninie19. Program komputerowy, na którym ewidencjonuje 
się środki trwałe w Urzędzie, nie dopuszcza wprowadzenia do ewidencji środka 
trwałego bez podania jego wartości początkowej. W związku z powyższym 
przedmiotowy lokal nie został zaewidencjonowany. 

(akta kontroli str. 74-79) 

NIK wskazuje, że niepodanie w dokumencie potwierdzającym przekazanie majątku 
między podmiotami wartości środka trwałego nie jest przesłanką do nieujęcia go 
w ewidencji środków trwałych prowadzonych przez Gminę. Skoro przekazujący nie 

                                                      
17 Dotycząca dokumentacji odnoszącej się do wszystkich badanych sprzedaży lokali komunalnych w latach 2015 
-2020 (96 przypadków). 
18  Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm. 
19 tj. w załączniku nr 1 do PT nr 4/09 z dnia 31 marca 2009 r. 
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wskazał wartości przekazywanej nieruchomości, a więc środka trwałego, którego 
okres użytkowania jest dłuższy niż jeden rok, należało podjąć działania zmierzające 
do jej ustalenia, co uczyniono w momencie sprzedaży tej nieruchomości na rzecz 
osoby prywatnej.   

W Urzędzie prowadzono skuteczny monitoring wtórnego obrotu lokalami 
mieszkalnymi sprzedawanymi z bonifikatą. W okresie objętym kontrolą nie zaistniały 
przypadki warunkujące wystąpienie przez Gminę z żądaniem zwrotu udzielonej 
bonifikaty. Nierzetelnie prowadzono ewidencję środków trwałych w zakresie 
nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne będące własnością gminy, z uwagi 
na nie ujęcie w niej jednego sprzedanego lokalu.  

3. Egzekwowanie obowiązku zwrotu równowartości 
udzielonej bonifikaty oraz skuteczność tych działań 

3.1. W okresie objętym kontrolą Gmina wystąpiła z jednym uzasadnionym 
żądaniem zwrotu części bonifikaty udzielonej nabywcom na zakup mieszkania 
komunalnego20. Wartość  zwaloryzowanej bonifikaty objętej żądaniem wynosiła    
45,3 tys. zł. Nie wystąpiły przypadki odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej 
bonifikaty. 

 (akta kontroli str. 120-123, 222-290)  

3.2. W zakresie wyegzekwowania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty Gmina 
podejmowała następujące działania: dwukrotne wezwanie do zapłaty, odrzucenie 
przez Radę projektu uchwały zwalniającej od żądania zwrotu bonifikaty, 
procedowany w związku z wnioskiem nabywców, przekazanie sprawy do radców 
prawnych, a także skierowanie sprawy na drogę sądową, co skutkowało uzyskaniem 
przez Gminę uprawnienia do egzekucji przeciwko wierzycielom. W wyniku tych 
działań odzyskano w całości żądaną kwotę21. Od momentu powstania należności do 
odzyskania jej przez Gminę upłynęło 3 022 dni, a sam proces opisany poniżej 
w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”, nie zakończył się. 

(akta kontroli str. 222-290)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Do czasu rozpoczęcia kontroli NIK, nie podejmowano działań zmierzających do 
wyegzekwowania odsetek ustawowych wynikających z opóźnienia w zapłacie 
zwrotu części zwaloryzowanej części bonifikaty w wysokości 24 684,71 zł oraz 
zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego w wysokości 4 760 zł, do żądania 
których Gmina uprawniona była na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy 
z 13 listopada 2018 r.22. Wezwanie do zapłaty w tym zakresie wysłano do dłużników 
dopiero 12 maja 2020 r., tj. po upływie ponad 18 miesięcy od wydania wyroku, 
a żądana w wezwaniu kwota wynosiła 32 263,27 zł.23 

(akta kontroli str. 222-290)  

                                                      
20 Dotychczasowi najemcy zakupili lokal mieszkalny do Gminy 27 maja 2010 r. z bonifikatą w wysokości 80% od 
jego wartości, a następnie odsprzedali go 11 grudnia 2010 r. na rynku wtórnym. Środki uzyskane z jego 
sprzedaży wykorzystali na zakup innej nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe (data umowy 
17.08.2011), jednak za cenę niższą niż ta, którą uzyskali ze sprzedaży lokalu. Wobec powyższego Gmina 
zażądała zwrotu  kwoty odpowiadającej części bonifikaty niewykorzystanej na nabycie innej nieruchomości 
(zwaloryzowanej).  
21 Wpływ na konto Urzędu 19 listopada 2019 r.  
22 Sygn. akt II Ca 541/18, który stał się prawomocny w zakresie odsetek 13 listopada 2018 r., a w zakresie 
zwrotu kosztów apelacji z dniem 24 grudnia 2028 r.  
23 Z czego 2 818,56 zł stanowiły odsetki ustawowe wyliczone na dzień 12 maja 2020 r. 
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Burmistrz wyjaśnił m.in., że cała dokumentacja dotycząca sprzedaży 
przedmiotowego lokalu mieszkalnego przekazana została kancelarii prawnej 
obsługującej Urząd, której zakresem działania jest dochodzenie w imieniu Gminy 
zwrotu bonifikaty udzielonej przy pierwotnej sprzedaży tego lokalu w związku z jego 
zbyciem przed upływem pięciu lat od daty nabycia. Burmistrz przytoczył wyjaśnienia 
Pełnomocnika Gminy Żnin, z których wynika, że po wydaniu wyroku przez Sąd 
Okręgowy w Bydgoszczy II Wydziału Cywilnego Odwoławczego z dnia 13 listopada 
2018 r., Sygn. akt II Ca 541/18 pełnomocnik pozwanych zwrócił się do kancelarii 
prawnej działającej w imieniu Gminy o wyrażenie zgody na niezwłoczną zapłatę 
należności głównej tj. zasądzonej do zwrotu bonifikaty oraz rozłożenie na raty 
pozostałych zasądzonych należności, począwszy od stycznia 2019 r. W związku 
z tym, że zgoda taka została, również ustnie, udzielona przez wierzyciela, kancelaria 
prawna nie wszczynała postępowania egzekucyjnego.  

(akta kontroli str. 74-79) 

Powyższe wyjaśnienia zdaniem NIK nie stanowią wystarczających przesłanek 
do zaniechania podjęcia działań windykacyjnych zwłaszcza, że uzgodnione przez 
strony warunki porozumienia co do prolongaty zapłaty odsetek nie zostały 
dotrzymane, tj. po upływie ponad 18 miesięcy od uzgodnionej daty spłaty należności 
Gmina nie otrzymała żadnych środków od dłużników. 

2. Do 18 maja 2020 r., należności wynikające z nieterminowej zapłaty zwrotu 
udzielonej bonifikaty na zakup lokalu mieszkalnego oraz zwrotu kosztów 
postępowania apelacyjnego (zasądzonych zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego 
w Bydgoszczy z dnia 13 listopada 2018 r. sygn. akt II Ca 541/18) nie zostały ujęte 
w ewidencji księgowej Urzędu. 

(akta kontroli str. 222-312)  

Burmistrz wyjaśnił m.in., że przyczyną nieujęcia powyższych należności było 
przekazanie informacji w sprawie zwrotu bonifikaty przez dłużników i zasądzonych 
odsetek ustawowych do Wydziału Budżetu i Gospodarki Urzędu (Wydział BG) 
dopiero 15 maja 2020 r., kiedy to do Wydziału BG wpłynęło pismo z WIGPI, 
zawierające kopię ww. wyroku oraz wezwania z 12 maja 2020 r. do zapłaty całości 
zadłużenia obejmującego spłatę odsetek ustawowych za opóźnienie zapłaty 
bonifikaty oraz zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. 18 maja 2020 r. 
należności z powyższego tytułu zostały ujęte w księgach rachunkowych Urzędu na 
koncie 221. 

(akta kontroli str. 74-79) 

NIK zauważa, że Burmistrz, będący wierzycielem w powyższej sprawie, udzielając 
zgody na częściowe rozłożenie należności na raty posiadał wiedzę co do jej 
istnienia. Jego zadaniem jest zorganizowanie obiegu dokumentów w podległym 
Urzędzie, tak aby zapewnić właściwe i prawidłowe jego funkcjonowanie.   

NIK negatywnie ocenia skuteczność działań Burmistrza dotyczących zwrotu 
udzielonej bonifikaty ze względu na przewlekłość postępowania, a także fakt, że 
powstała należność nie została w całości wyegzekwowana. Nieprawidłowo 
prowadzono w Gminie ewidencję księgową, gdyż do czasu kontroli NIK nie ujęto 
w niej należności wynikających z nieterminowej zapłaty należności oraz zwrotu 
kosztów postępowania apelacyjnego. Pozytywnie natomiast oceniono fakt, że nie 
odstąpiono w żadnym przypadku od  dochodzenia należności dotyczących zwrotu 
bonifikaty.  
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IV. Uwagi i Wnioski 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące uwagi 
i wnioski: 

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 
 

 Kontynuowanie działań zmierzających do wyegzekwowania należności.  1.

 Ujmowanie w ewidencji środków trwałych wszystkich składników majątku. 2.

 Terminowe księgowanie należności. 3.

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

 

Bydgoszcz,        sierpnia 2020 r.  

  
Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler: p.o. Dyrektor 
Tomasz Sobecki Artur Nierebiński  

główny specjalista kontroli państwowej 
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