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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miasta i Gminy Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice (dalej: 
Urząd) 

 

Roman Ptak, Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice (dalej: Burmistrz), 
od 5 listopada 2009 r. 

(akta kontroli str. 7-11) 

 

1. Gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład Zamku Królewskiego 
w Niepołomicach 

2. Realizacja zobowiązań oraz dokonywanie wzajemnych rozliczeń z Fundacją 
„Zamek Królewski w Niepołomicach” 

3. Udzielanie dotacji dla Muzeum Niepołomickiego na utrzymanie, 
remont/konserwację siedziby oraz na realizację inwestycji związanych 
z siedzibą 

4. Wykonywanie przez Miasto i Gminne Niepołomice obowiązków Zgromadzenia 
Fundatorów, tj. organu nadzorującego, opiniującego i inicjatywnego Fundacji 
„Zamek Królewski w Niepołomicach” 

 

Lata 2015-2019 (do czasu zakończenia kontroli, tj. 31 maja 2019 r., oraz działania 
wcześniejsze, których skutki miały wpływ na realizację zadań 
w kontrolowanym zakresie) 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

 

 Monika Różańska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 1.
nr LKR /16/2019 z 11 stycznia 2019 r. 

 Przemysław Sala, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do 2.
kontroli nr LKR/17/2019 z 11 stycznia 2019 r. 

 Andrzej Salwiński, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do 3.
kontroli nr LKR/61/2019 z 29 marca 2019 r. 

(akta kontroli str.1-4) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK. 

Jednostka 
kontrolowana  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej  

Zakres przedmiotowy 
kontroli  

Okres objęty kontrolą  

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę  

Kontrolerzy 



 

3 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Gmina, jako właściciel nieruchomości wchodzących w skład Zamku Królewskiego 
w Niepołomicach, podejmowała aktywne działania w zakresie ich zagospodarowania 
i utrzymania. Niemniej jednak, w ocenie NIK, nie wszystkie działania były rzetelne 
i zgodne z prawem, a w szczególności z uregulowaniami zawartymi w uchwałach 
Rady Miejskiej w Niepołomicach.  

W okresie objętym kontrolą cała nieruchomość Zamku była zagospodarowana 
i wykorzystywana na działalność Muzeum Niepołomickiego oraz działalność 
statutową i gospodarczą prowadzoną przez Fundację „Zamek Królewski 
w Niepołomicach” (usługi gastronomiczne, hotelarskie, wynajmu pomieszczeń). 
Gmina sfinansowała zakupy środków trwałych, prace remontowe i konserwacyjne 
i inne zadania, na które łącznie w latach 2015-2018 z budżetu gminnego 
wydatkowano 1 091 tys. zł. Zakupiła także w Fundacji usługi gastronomiczne, 
hotelowe i wynajmowała pomieszczenia zamkowe, na które w latach 2015-2018 
wydała łącznie 1 120 tys. zł. W marcu 2015 r. poręczyła Fundacji podwyższenie 
limitu kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 120 tys. zł. 

W ocenie NIK wykonywanie przez Miasto i Gminę Niepołomice (Fundatora) zadań 
Zgromadzenia Fundatorów, tj. organu nadzorującego, opiniującego i inicjatywnego, 
miało charakter pasywny. Ograniczono się do na zatwierdzania planów działania 
i programów realizacji celów Fundacji oraz zapoznawania się ze składanymi 
sprawozdaniami. W latach 2015-2018 nie było zwoływane Zgromadzenie 
Fundatorów, jak również nie podejmowało żadnych uchwał ani nie dokonywano 
zmian w statucie Fundacji. 

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości polegały przede wszystkim na: 

– niewykonaniu przez zarząd gminy uchwały nr XXXVI/314/98 Rady Miejskiej 
w Niepołomicach, w której Rada wyraziła zgodę na obciążenie nieruchomości 
Zamku prawem użytkowania. Zamiast ustanowienia prawa użytkowania zarząd 
gminy powierzył Fundacji administrowanie nieruchomością. Działanie to było 
niezgodne z art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym3; 

– wydatkowaniu ze środków budżetowych Gminy kwoty 34,9 tys. zł na zakup 
komory chłodniczej, którą oddano do używania Fundacji na potrzeby 
działalności gastronomicznej, nie zawierając żadnej umowy w tym zakresie. 
W ocenie NIK działanie to naruszało zasadę rzetelnego udokumentowania 
zdarzenia gospodarczego oraz gospodarnego wydatkowania środków przez 
Gminę, gdyż urządzenie nie jest wykorzystywane do zaspokajanie zbiorowych 
potrzeb wspólnoty i realizacji zadań nałożonych na gminę; 

– nierozpatrzeniu przez Burmistrza wniosku Fundacji z 17 maja 2016 r. 
o odroczenie terminu płatności należności za energię elektryczną zgodnie 
z zasadami określonymi w uchwale Rady Miejskiej nr LXI/620/10 i mimo to 
naliczeniu odsetek od zaległych należności za energię elektryczną w wysokości 
50% kwoty należnych odsetek ustawowych. W efekcie zaniżono kwoty odsetek 
na koniec czerwca, września i grudnia 2016 r. w sprawozdaniach RB-27S oraz 
notach odsetkowych o łącznie 4,5 tys. zł; 

– naliczeniu przez Urząd za okres od lutego 2016 r. do grudnia 2017 r. czynszu 
najmu dla Fundacji niezgodnie z § 1 ust. 2 uchwały nr XV/215/12 Rady Miejskiej 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. W niniejszym wystąpieniu zastosowano ocenę opisową. 
3 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). 
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w Niepołomicach z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych stawek czynszu 
najmu za lokale użytkowe w budynkach komunalnych stanowiących własność 
gminy Niepołomice, tj. poniżej 1 zł +VAT, podczas gdy minimalna stawka 
czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynajmowanej na działalność 
usługową w zakresie hotelarstwa i gastronomii winna wynosić 1 zł + VAT 
(miesięcznie). Skutkiem tego wartość czynszu zaniżono łącznie o 1 367,16 zł 
brutto; 

– niezaplanowaniu w budżecie Gminy w 2015 r. kwot wydatków z tytułu 
poręczenia kredytu dla fundacji w wysokości 120 tys. zł, co naruszało art. 212 
ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych, oraz niepodaniu do publicznej 
wiadomości informacji o udzielonym Fundacji poręczeniu, co było niezgodne 
z art. 37 ust.1 pkt 2 lit. e tej ustawy; 

– zawieraniu umów najmu długoterminowego pomieszczeń zamkowych na 
działalność Muzeum (samorządowej instytucji kultury) przez Fundację, a nie 
przez Burmistrza (organ wykonawczy Gminy), co było niezgodne z art. 11 
w związku z art. 18 ustawy o gospodarce nieruchomościami4. Także umowa 
administrowania nie uprawniała Fundacji do zawierania umów najmu 
długoterminowego pomieszczeń; 

– udzieleniu w latach 2015-2018 zamówień na realizację usług gastronomicznych 
na łączną kwotę 781 tys. zł drogą częściowych zamówień wykonawcy, który nie 
został wybrany na zasadach określonych w art. 138o ustawy pzp5, pomimo że 
ich wartość w każdym roku przekraczała 30 000 euro. Stanowiło to naruszenie 
art. 44 ust. 4 ustawy o finansach publicznych6. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego  

1. Gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi 
w skład Zamku Królewskiego w Niepołomicach 

1. W okresie objętym kontrolą w skład Zamku Królewskiego w Niepołomicach (dalej: 
Zamek), zgodnie z danymi zawartymi w rejestrze gruntów komunalnych oraz 
w ewidencji gruntów i budynków7, wchodziła nieruchomość stanowiąca własność 
Gminy Niepołomice, położona przy ul. Zamkowej i oznaczona jako działka 
ewidencyjna nr 2321/98 o powierzchni 3,3274 ha9, zabudowana: 

 budynkiem (dalej: budynek Zamku) o powierzchni 2 462 m2 wpisanym do 
rejestru zabytków pod nr A-549 na podstawie decyzji Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków z 15 września 1986 r., 

 pięcioma budynkami stanowiącymi osadę Podegrodzie, w tym czterema 
budynkami drewnianymi o łącznej powierzchni 249 m2 stanowiącymi eksponaty 

                                                      
4 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.). 
5 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). Dalej: 

ustawa pzp. 
6 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869). 
7 Wg stanu na dzień 14 stycznia 2019 r. 
8 Działka powstała z podziału geodezyjnego działki ewidencyjnej nr 2321/5 o powierzchni 3,3344 ha na działki 

ewidencyjne: nr 2321/9 o powierzchni 3,3274 ha oraz 2321/10 o powierzchni 0,0070 ha (wpis w KW w dniu 
4 września 2014 r.), objęta ochroną konserwatorską zgodnie z zapisami zawartymi w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice (dalej: plan) – obszar „A” – miasto Niepołomice, 
przyjętym uchwałą nr XXXII/502/2005 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 kwietnia 2005 r. oraz 
zmianie  planu przyjętej uchwałą nr VII/88/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 4 maja 2011 r.  

9  W tym, zgodnie z podziałem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 454): tereny 
rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz) - 2,4124 ha, inne tereny zabudowane (Bi) – 0,5996 ha, zurbanizowane 
tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp) - 0,3060 ha, grunty pod rowami (W) – 0,0094 ha. 
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wystawowe w ramach stałej ekspozycji historycznej, które powstały w wyniku 
rekonstrukcji zabytkowych chat drewnianych zakupionych z terenu Gminy 
Niepołomice, oraz budynkiem kuźni kowalskiej o powierzchni 24 m2 

z przeznaczeniem na Muzeum Sztuki Kowalskiej. 

Dla wskazanej nieruchomości Sąd Rejonowy w Wieliczce, VII Zamiejscowy Wydział 
Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach prowadzi Księgę Wieczystą o nr 
KR2I/00020319/0.  

(akta kontroli str.184-239) 

W okresie październik 2012 – luty 2013 r. na zlecenie Urzędu została 
przeprowadzona inwentaryzacja piwnic, parteru, I piętra oraz poddasza, w wyniku 
której ustalono, że łączna powierzchnia pomieszczeń Zamku wynosiła: 

 5 949,77 m2 – wg powierzchni podłogi razem z krużgankami (bez krużganków 
5 342,76 m2), w tym piwnice – 958,65 m2, parter – 1 460,93 m2, I piętro – 
1 434,84 m2, poddasze – 1 488,34 m2, krużganki – 607,01 m2, 

 5 672,34 m2 – wg powierzchni użytkowej razem z krużgankami (bez krużganków 
5 065,33 m2), w tym piwnice – 847,82 m2, parter – 1 434,75 m2, I piętro – 
1 433,15 m2, poddasze – 1 349,61 m2, krużganki – 607,01 m2. 

Zgodnie z inwentaryzacją Zamek stanowi czworoboczny budynek z wewnętrznym 
dziedzińcem (powierzchnia użytkowa równa powierzchni podłogi: 971,38 m2), 
posiadający dwie kondygnacje naziemne oraz poddasze użytkowe, częściowo 
podpiwniczony. 

(akta kontroli str.179-183) 

2.1. Według uchwały nr XXXVI/314/98 Rady Miejskiej w Niepołomicach, która 
zmieniła uchwałę Nr XXIX/232/97 Rady Miejskiej w Niepołomicach z 30 czerwca 
1997 r. w sprawie ustanowienia Fundacji p.n. „Zamek Królewski w Niepołomicach”, 
Rada wyraziła zgodę na obciążenie działki nr 2321/2 o powierzchni 3,466 ha, 
ujawnionej w KW 20319, położonej przy ul. Zamkowej 2, prawem użytkowania. 
W uchwale nr II/140/98 Zarządu Miasta i Gminy Niepołomice z 9 kwietnia 1998 r. 
w sprawie ustanowienia Fundacji „Zamek Królewski w Niepołomicach” ustalono, że 
dla realizacji celów statutowych Fundacji zostanie przekazana w nieodpłatne 
użytkowanie na rzecz Fundacji nieruchomość: obiekt Zamku Królewskiego 
w Niepołomicach wraz z przylegającymi terenami zieleni, stanowiąca własność 
Gminy (§ 2 ust. 2). 

Zgodnie z art. 244 § 1 Kodeksu cywilnego10 użytkowanie jest ograniczonym prawem 
rzeczowym, które zostało uregulowane w art. 252-279 Kodeksu. Zgodnie z definicją 
użytkowania, zawartą w art. 252 Kodeksu cywilnego, polega ono na używaniu 
rzeczy i pobieraniu jej pożytków. Ponieważ do ustanowienia ograniczonego prawa 
rzeczowego stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu własności, 
z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie (art. 245 § 1 Kc), powstanie 
ograniczonego prawa rzeczowego winno nastąpić w drodze umowy. 
W umowie właściciel oświadcza swoją wolę obciążenia rzeczy poprzez 
ustanowienie oznaczonego prawa rzeczowego, a jego kontrahent oświadcza wolę 
nabycia ustanowionego prawa. Oświadczenie właściciela, który ustanawia prawo, 
powinno nastąpić w formie aktu notarialnego (art. 245 § 2 zdanie drugie Kc). 
Ograniczone prawo rzeczowe powinno być ujawnione w księdze wieczystej11. 

Gmina nie obciążyła nieruchomości Zamku Królewskiego w Niepołomicach prawem 
użytkowania na rzecz Fundacji, do czego zobowiązywały zarówno uchwały Rady 

                                                      
10 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145). 
11 Art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1916 ze zm.). 
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Miejskiej w Niepołomicach, jak i uchwała Zarządu Miasta i Gminy Niepołomice  
w sprawie ustanowienia Fundacji, a tym samym nie zawarła stosownej umowy i nie 
oświadczyła swojej woli w formie aktu notarialnego.  

(akta kontroli str.1272-1273) 

W sprawie dlaczego Gmina nie obciążyła nieruchomości Zamku prawem 
użytkowania na rzecz Fundacji, a tym samym nie zawarła stosownej umowy i nie 
oświadczyła swojej woli w formie aktu notarialnego Burmistrz wyjaśnił, że zarówno 
de lege lata, jak i w stanie prawnym obowiązującym w czasie pełnienia funkcji przez 
poprzedniego Burmistrza – brak jest/było samodzielnej podstawy do formułowania 
stosunku podległości bądź nadrzędności pomiędzy organem uchwałodawczym 
a organem wykonawczym gminy, w tym także w zakresie gospodarowania 
nieruchomościami. Gospodarowanie mieniem komunalnym należy/ało do zadań 
wójta burmistrza, prezydenta miasta/zarządu gminy (art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Kompetencje rady gminy miały 
i mają, w rozważanym zakresie odniesienia, charakter wyjątkowy obejmując tylko 
i wyłącznie kwestie wymienione enumeratywnie (wyczerpująco) w art. 18 ust. 2 pkt 9 
lit. a u.s.g. Przeznaczenie nieruchomości do zbywania, obciążania oraz 
wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na 
czas nieoznaczony należy do wyłącznej kompetencji wójta, burmistrza, prezydenta 
miasta (do dnia 27 października 2002 r. do kompetencji zarządu gminy). Stanowisku 
rady gminy wynikającemu z udzielonej zgody na dokonanie czynności o których 
mowa, (w tym także czynności obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem 
rzeczowym) nie można przypisywać charakteru decydującego dla przeznaczenia 
(tej) nieruchomości do takiego, a nie innego rozporządzenia. Kompetencje rady 
ograniczają się bowiem do wyrażenia zgody. Wójt, burmistrz, prezydent miasta 
(w poprzednim stanie prawnym zarząd gminy) wykonując kompetencje 
przysługujące mu w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym (gminnym 
zasobem nieruchomości) może odstąpić od zamiaru określonego przeznaczenia 
nieruchomości także po uzyskaniu zgody rady gminy na dokonanie takiej czynności. 
Nie może być przy tym wątpliwości, że do dnia 27 października 2002 r. kolegialny 
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, tj. zarząd gminy, także mógł 
zmieniać – nawet na etapie dokonywania czynności prawnych (zawierania umów) – 
swoje uprzednie zamiary co do przeznaczenia nieruchomości, nie wyłączając tych 
sytuacji, w których zamiary te zostały wyrażone w uprzednio podjętych przez ten 
zarząd uchwałach. 

(akta kontroli str. 54, 56) 

NIK nie zgadza się ze stanowiskiem, że organ wykonawczy gminy może zmienić 
sposób obciążenia nieruchomości, w sytuacji gdy zgodę na takie a nie inne jej 
zagospodarowanie wyraziła rada gminy. Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy 
o samorządzie gminnym wójt (poprzednio zarząd) wykonuje uchwały rady gminy. 
Organ wykonawczy gminy nie może samowolnie zmieniać postanowień organu 
stanowiącego, gdyż nie posiada takich kompetencji. Należy zauważyć, że zgodnie 
z uchwałą Nr IV/43/94 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 10 listopada 1994 r. 
w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych 
oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy 
szczególne nie stanowią inaczej, zarząd Miasta i Gminy Niepołomice (obecnie 
burmistrz) może samodzielnie podejmować decyzje w zakresie przekazywania 
gruntów w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawiania gruntów na okres dłuższy 
niż trzy lata. Pozostały zakres spraw dotyczących nabycia, zbycia i obciążanie 
nieruchomości gruntowych Rada Miejska pozostawiła do swej wyłącznej 
właściwości. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy tworzenie gminnych 
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jednostek organizacyjnych, do których zalicza się także Fundacja, oraz wyposażenie 
takiej jednostki w majątek (art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy o samorządzie gminnym). 
Na podstawie art. 51 ust. 1 w związku z art. 56 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami samorządowa osoba prawna, z dniem jej utworzenia, jest 
wyposażana w nieruchomości niezbędne do jej działalności przez organ 
założycielski.  

Odnosząc się z kolei do stwierdzenia, że do dnia 27 października 2002 r. kolegialny 
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, tj. zarząd gminy, także mógł 
zmieniać – nawet na etapie dokonywania czynności prawnych (zawierania umów) – 
swoje uprzednie zamiary co do przeznaczenia nieruchomości, to należy zauważyć, 
że zarząd gminy jako organ kolegialny zmiany swoich decyzji mógł dokonywać 
w formie uchwał. 

2.2. W dniu 1 lipca 2002 r. Gmina zawarła z Fundacją umowę, w której powierzyła 
Fundacji administrowanie nieruchomością nr 2321/5 o pow. 3,3344 ha (KW 20319) 
zabudowaną Zamkiem Królewskim, zespołem parkowym wokół Zamku, Ogrodami 
im. Królowej Bony i przyzamkowym parkingiem (zwana dalej umową 
administrowania). Podstawowe zadania administratora Zamku zostały wymienione 
w § 5 umowy i polegają m.in. na dozorze obiektu, kontroli jego stanu technicznego, 
utrzymaniu czystości. Na potrzeby Fundacji przeznaczono trzy pomieszczenia, 
w tym węzeł sanitarny użytkowany wspólnie z Muzeum. Wszystkimi niewynajętymi 
innymi umowami pomieszczeniami i powierzchniami Fundacja dysponuje 
suwerennie. 

Burmistrz wyjaśnił, że przyczyną zawarcia z Fundacją umowy administrowania 
nieruchomością, na której posadowiony jest Zamek, a nie umowy użytkowania, były:  
− potrzeba zapewnienia znacznie szerszego zakresu obowiązków Fundacji niż ten 

zakres obowiązków, który wynikałby z ustanowienia na rzecz tej Fundacji 
ograniczonego prawa rzeczowego użytkowania (kodeksowej postaci tego 
prawa, o której mowa w art. 252 k.c.),  

− potrzeba zachowania przez gminę znacznie szerszego zakresu uprawnień 
w stosunku do nieruchomości niż ten, który wynikałby z ustanowienia na rzecz 
Fundacji użytkowania, które jest najszerszym ograniczonym prawem rzeczowym 
skupiającym w rękach użytkownika najwięcej uprawnień do rzeczy [użytkownik 
może używać rzeczy, tj. posiadać rzecz i korzystać z niej zgodnie z jej 
społeczno-gospodarczym przeznaczeniem, pobierać pożytki (naturalne 
i cywilne)] i dalece bardziej od umowy obligacyjnej ograniczającym uprawnienia 
właściciela wynikające z art. 140 k.c. (właścicielowi pozostaje w zasadzie 
możliwość wykonywania uprawnienia do rozporządzania rzeczą i nic ponadto), 

− potrzeba ustanowienia przez gminę stosunku prawnego obligacyjnego 
wynikającego z umowy nienazwanej o administrowanie, który jest znacznie 
łatwiejszy do „zniweczenia” (rozwiązania) w porównaniu do stosunku 
prawnorzeczowego wynikającego z ustanowienia ograniczonego prawa 
rzeczowego użytkowania. 

 (akta kontroli str.37-53, 56-57) 

NIK nie zgadza się z przedstawionym stanowiskiem. Jeżeli organ wykonawczy 
gminy doszedł do wniosku, że ustanowienie użytkowania nie jest właściwym 
sposobem zagospodarowania nieruchomości Zamku, to powinien przedłożyć radzie 
miejskiej stosowany projekt uchwały w tym zakresie. NIK zwraca także uwagę, że 
zgodnie z art. 253 Kodeksu cywilnego zakres użytkowania można ograniczyć przez 
wyłączenie oznaczonych pożytków rzeczy, a wykonywanie użytkowania 
nieruchomości można ograniczyć do jej oznaczonej części. Ponadto do 
ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości nie stosuje się 
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przepisów o niedopuszczalności warunku lub terminu (art. 245 § 2 Kc), tak więc 
w umowie ustanawiającej użytkowanie można wprowadzić stosowne uregulowania 
w zależności od potrzeb. 

Należy również wskazać, iż Urząd płacił Fundacji za wynajem sal w Zamku, tj.: na 
sesje Rady Miejskiej, na spotkania dyrektorów placówek oświatowych Gminy 
organizowane przez Wydział Edukacji Urzędu i na inne wydarzenia organizowane 
przez Gminę. Burmistrz w sprawie, dlaczego płacił za najem sal, skoro jedną 
z przyczyn zawarcia umowy administrowania wskazano potrzebę zachowania przez 
Gminę znacznie szerszego zakresu uprawnień w stosunku do nieruchomości niż 
ten, który wynikałby z ustanowienia na rzecz Fundacji użytkowania wyjaśnił, że: ww. 
potrzeba w żadnym razie nie koliduje z tym, że Gmina płaciła Fundacji za wynajem 
sal Zamku. Różnica w zakresie uprawnień do nieruchomości, sprowadza się 
bowiem przede wszystkim do tego, że użytkowanie - jest bezwzględnym prawem 
rzeczowym skutecznym erga omnes natomiast administrowanie wynikające 
z umowy z dnia 1 lipca 2002 r. jest prawem obligacyjnym skutecznym jedynie wobec 
drugiej strony umowy. 

(akta kontroli str. 59-60, 151-156, 461, 488-541) 

Umowa administrowania z dnia 1 lipca 2002 r. dotycząca powierzenia 
administrowania nieruchomością określała podstawowe zadania Zarządu Fundacji 
jako administratora Zamku oraz obowiązki Fundacji w zależności od rodzaju 
pomieszczeń i powierzchni nieruchomości.  

Zgodnie z wykazem przekazanych pomieszczeń stanowiącym załącznik nr 1 do 
umowy Gmina przekazała: piwnice (763,4 m2), pomieszczenia na parterze 
(1370,8 m2), I piętro (576,3 m2), tj. łącznie 2710,5 m2. Po zakończonym remoncie, 
Gmina przekazała Fundacji (administratorowi) 29 grudnia 2006 r. kolejne 
pomieszczenia i sale ekspozycyjne na I piętrze Zamku (797,6 m2) z przeznaczeniem 
na galerię Muzeum Niepołomickiego.  

Gmina zawierała z Fundacją także umowy najmu pomieszczeń zamkowych na 
działalność gospodarczą Fundacji.  

Muzeum zostało utworzone w 2001 r., a od 2003 r. sukcesywnie 
zagospodarowywało pomieszczenia I piętra Zamku. Pierwsza umowa najmu 
pomieszczeń zamkowych pomiędzy Fundacją a Muzeum została zawarta w 2007 r. 
i określała ostateczną powierzchnię zajmowaną przez Muzeum.  

(akta kontroli str. 37-53, 261-272, 274-293, 912-958,1274-1285) 

Burmistrz w sprawie, dlaczego nie aneksowano lub nie zawarto z Fundacją nowej 
umowy w sprawie powierzenia Fundacji administrowania nieruchomościami Zamku, 
pomimo że zostały zakończone prace inwestycyjne i rewitalizacyjne prowadzone od 
1992 r. na Zamku i wokół niego, a także Muzeum rozpoczęło działalność, wyjaśnił 
że: z § 3 ust. 1 umowy administrowania wynika, że Zarząd Fundacji przejmuje 
administrowanie pomieszczeniami zamkowymi i częściami jego otoczenia 
sukcesywnie w miarę finalizacji przez Zarząd Miasta i Gminy zadań inwestycyjnych 
i rewitalizacyjnych prowadzonych od 1992 roku na Zamku i wokół niego. 

(akta kontroli str. 66, 68) 

Należy zauważyć, że po 17 latach od daty zawarcia umowy administrowania zaszły 
zmiany stanu faktycznego, które spowodowały dezaktualizację niektórych jej 
postanowień, czy też konieczność wprowadzenia nowych. Przede wszystkim Gmina 
zakończyła prace inwestycyjne i rewitalizacyjne prowadzone na Zamku i wokół 
niego. Część pomieszczeń została przeznaczona na działalność gastronomiczną 
i hotelową. Przeprowadzono inwentaryzację pomieszczeń. Swoją działalność 
w pełnym zakresie i na docelowej powierzchni prowadzi Muzeum. Umowę najmu dla 
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Muzeum podpisała Fundacja, pomimo że na podstawie umowy administrowania nie 
posiadała takiego upoważnienia, a miała jedynie nieodpłatnie bądź po kosztach 
własnych udostępniać pomieszczenia. Gmina zainstalowała nowe źródła 
ogrzewania, co spowodowało likwidację kominków. Pomieszczenia Zamku nie są 
wynajmowane/użyczane na potrzeby Centrum Kultury i Gastro-Tour-Serwis, 
tj. podmiotów wymienionych w § 4 umowy. 

2.3. W latach 2015-2019 Gmina zawarła z Fundacją dwie umowy najmu 
pomieszczeń restauracyjnych usytuowanych na parterze Zamku oraz jedną umowę 
najmu pomieszczeń hotelowych wraz salami ekspozycyjno-konferencyjnymi. 

W umowie najmu pomieszczeń restauracyjnych12 dla Fundacji z 28 września 2012 r. 
określono m.in.: 

 sposób korzystania z nieruchomości – najem pomieszczenia restauracyjnego 
usytuowanego na parterze Zamku, o łącznej powierzchni 292,26 m2, 
zobowiązanie najemcy do używania przedmiotu najmu do celów związanych 
z prowadzeniem działalności gastronomicznej, 

 wysokość opłat – czynsz najmu w kwocie 1 zł za 1 m2, tj. 292,26 zł + VAT dla 
całej wynajmowanej powierzchni, płatny z góry do 10-go dnia każdego miesiąca, 
a ponoszenie opłat za energię elektryczną, zimną wodę, odprowadzanie 
i oczyszczanie ścieków, wywóz odpadów, ochronę oraz dozór nocny obiektu 
przypisano Fundacji (najemcy), 

 okres obowiązywania umowy od 28 września 2012 r. do 27 września 2015 r.  
(akta kontroli str.261-267, 296-319) 

W umowie najmu pomieszczeń restauracyjnych z 28 września 2015 r. określono 
m.in.: 

 wielkość powierzchni najmu 292,26 m2, zobowiązanie najemcy do używania 
przedmiotu najmu do celów związanych z prowadzeniem działalności 
gastronomicznej, 

 czynsz najmu bez zmian, tj. 292,26 zł + VAT, płatny do 20 dnia każdego 
miesiąca kalendarzowego oraz wskazano, że wysokość czynszu będzie 
waloryzowana jeden raz w roku na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów 
i usług konsumpcyjnych, a ponoszenie opłat za energię elektryczną, zimną 
wodę, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, wywóz odpadów, ochronę oraz 
dozór nocny obiektu przypisano Fundacji (najemcy), 

 okres obowiązywania umowy od 28 września 2015 r. do 27 września 2025 r.  
(akta kontroli str. 268-272) 

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń restauracyjnych określona w umowach najmu 
(292,26 m2) w postaci załącznika ze szkicem sytuacyjnym była o 6,3 m2 mniejsza 
niż wynikająca z przeprowadzonej inwentaryzacji (298,56 m2). Burmistrz wyjaśnił, że 
pomieszczenie sanitariatów o powierzchni 6,49 m2 oznaczone nr 1/11b 
w inwentaryzacji pomieszczeń Zamku przeprowadzonej w okresie październik 2012 
– luty 2013 r. stanowiło przedmiot najmu pomieszczeń hotelowych i nie stanowiło 
przedmiotu najmu pomieszczeń restauracyjnych. Pomimo to, pomieszczenie to 
zostało ujęte w załączniku nr 1 do umowy z dnia 28 września 2015 r. 

Burmistrz w sprawie przyczyn braku dokonania aktualizacji szkicu sytuacyjnego 
(stanowiącego załącznik nr 1 do umowy najmu z dnia 28 września 2015 r.) 
odzwierciedlającego pomieszczenia restauracyjne oddane w najem oraz ich 
powierzchnię, po wykonaniu inwentaryzacji pomieszczeń Zamku z lutego 2013 r., 
wyjaśnił, że strony umowy najmu niezwłocznie zaktualizują szkic planu stanowiący 

                                                      
12 Poprzednim najemcą pomieszczeń restauracyjnych był inny przedsiębiorca, któremu Burmistrz 

wypowiedział umowę najmu pismem z 27 kwietnia 2012 r.  
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załącznik nr 1 do umowy. Do czasu zakończenia kontroli, tj. 31 maja 2019 r., 
załącznik nie został zaktualizowany. 

(akta kontroli str. 61-63, 121, 124, 127-131, 179-181, 261-272) 

W umowie najmu13 na pomieszczenia hotelowe wraz z salami ekspozycyjno-
konferencyjnymi z 30 kwietnia 2014 r. oraz aneksie nr 1 zawartym w dniu 10 
października 2016 r. określono m.in.: 

 sposób korzystania z nieruchomości – najem pomieszczeń hotelowych wraz 
z salami ekspozycyjno-konferencyjnymi usytuowanych w Zamku o łącznej 
powierzchni 1966 m2 oraz budynku nr 1 osady „Podegrodzie” 
o powierzchni 80 m2, zobowiązanie najemcy do używania przedmiotu najmu do 
celów związanych z prowadzeniem działalności hotelarskiej (pomieszczania 
hotelowe) i ekspozycyjno-konferencyjnej (sale ekspozycyjno-konferencyjne) 
oraz działalności gastronomicznej (budynek nr 1 osady „Podegrodzie”), 

 wysokość opłat – czynsz najmu 1 zł za 1 m2, tj. 1 zł x 2046 m2 = 2 046 zł + VAT 
dla całej wynajmowanej powierzchni, płatny z góry do 20 dnia każdego miesiąca 
kalendarzowego oraz wskazano, że wysokość czynszu będzie waloryzowana 
jeden raz w roku na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych, a ponoszenie opłat za energię elektryczną, zimną wodę, 
odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, wywóz odpadów oraz ochronę oraz 
dozór nocny obiektu przypisano Fundacji (najemcy), 

 okres obowiązywania umowy od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2024 r.  

Aneksem nr 1 do umowy z 10 października 2016 r. zmieniono zapisy § 2 dotyczące 
przedmiotu najmu, tj. dodano do przedmiotu najmu wyposażenie szczegółowo 
określone w załączniku nr 1 do umowy najmu. 

(akta kontroli str.274-293) 

W treści umowy najmu oraz załącznikach nie określono, które pomieszczenia 
stanowią oddane przez Gminę w najem Fundacji pomieszczenia hotelowe oraz sale 
ekspozycyjno-konferencyjne, ani jakie dokumenty stanowiły podstawę określenia 
wielkości powierzchni oddanych w najem pomieszczeń Zamku. Kontrolerom NIK nie 
przedłożono protokołów zdawczo-odbiorczych potwierdzających przekazanie 
przedmiotu najmu po zawarciu umów. 

Burmistrz wyjaśnił, że podstawę ustalenia wielkości powierzchni przedmiotu najmu 
stanowił dokument inwentaryzacji, a wielkości osady „Podegrodzie” tzw. „pomiar 
z natury”.  

Po uwzględnieniu wyjaśnień Burmistrza z dnia 20 lutego 2019 r. oraz na podstawie 
dokumentu inwentaryzacji, stwierdzono, że łączna powierzchnia użytkowa 
pomieszczeń hotelowych oraz sal ekspozycyjno-konferencyjnych wynosiła 
1972,3 m2 wobec 1966 m2 określonej w umowie najmu (różnica 6,3 m2). Burmistrz 
pismem z 7 marca 2019 r. podał, że prostuje oczywistą omyłkę w piśmie z 20 lutego 
2019 r. polegającą na uwzględnieniu w rzutach poszczególnych kondygnacji Zamku 
pośród pomieszczeń hotelowych i sal ekspozycyjno-konferencyjnych: 
pomieszczenia 1/13b o powierzchni 3,78 m2 (ogólnodostępne WC dla 
niepełnosprawnych) oraz pomieszczenia 1/15 o powierzchni 3,18 m2 
(pomieszczenie techniczne) – podczas gdy w rzeczywistości obydwa pomieszczenia 
nie stanowiły przedmiotu umowy najmu z dnia 30 grudnia 2010 r. i aneksowanej 
(m.in.) w dniu 9 lipca 2012 r. (aneks nr 3). 

Burmistrz w sprawie, dlaczego, przekazując Fundacji pomieszczenia hotelowe oraz 
sale ekspozycyjno-konferencyjne, nie sporządzano protokołu zdawczo-odbiorczego 

                                                      
13 Umowa nr GN.6845.1.08.2014 r. Poprzednia umowa z 30 grudnia 2010 r. wraz z aneksami (z 26 stycznia 

2011 r., 10 kwietnia 2012 r., 9 lipca 2012 r.). 
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oraz dlaczego w treści umów najmu (lub załącznikach) nie wyszczególniono, które 
pomieszczenia zostały oddane przez Gminę w najem Fundacji wyjaśnił, że: 
zawierając umowy najmu z 30 grudnia 2010 r. oraz z 30 kwietnia 2014 r., obydwie 
strony tych umów wiedziały, które pomieszczenia Zamku pełnią funkcje hotelowe 
i ekspozycyjno-konferencyjne, a tym samym, które pomieszczenia stanowią 
przedmiot tych umów, oraz znały stan tych pomieszczeń; strony umów najmu 
niezwłocznie uzupełnią dokumentację dotyczącą opisu szczegółowego stanu 
faktycznego przedmiotu tych umów.  

(akta kontroli str.61-62, 63, 122, 124, 125, 127-131, 132-133, 274-293) 

Odnosząc się do powyższych wyjaśnień, należy wskazać, że Fundacja 20 lutego 
2019 r. udzieliła wyjaśnień i wskazała przedmiotowe pomieszczenia 1/13b, 1/15 jako 
objęte najmem pomieszczeń hotelowych. NIK zwraca uwagę na konieczność 
sporządzania protokołów zdawczo-odbiorczych, które powinny rzetelnie określać 
stan faktyczny nieruchomości, gdyż stanowią one zabezpieczenie przed 
ewentualnymi roszczeniami, czy nieporozumieniami.  

Dodatkowo w zakresie zgodności wykazywanych w umowach powierzchni należy 
wskazać, że Gmina w umowie najmu z dnia z 31 grudnia 2010 r. (aneks z 9 lipca 
2012 r.) i 30 kwietnia 2014 r. oddała Fundacji (najemcy) pomieszczenia hotelowe 
wraz z salami ekspozycyjno-konferencyjnymi o łącznej powierzchni 1 966 m2, w tym 
sale i komnaty na I piętrze Zamku. Ustalono, że pomieszczenia oddane przez 
Gminę w najem Fundacji na I piętrze, to pomieszczenia nr: 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 
2/17, 2/18, 2,19, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26, 2/27, 2/28, 2/29, 2/30, 2/31, 
2/32, 2/33, 2/34 o łącznej powierzchni użytkowej 562,8 m2. Tymczasem te same 
pomieszczenia, od 2/13 do 2/23 (tj. 562,8 m2), wchodziły w skład pomieszczeń 
wynajętych Muzeum przez Fundację. Fundacja na podstawie zawartych umów 
najmu z Muzeum (31 grudnia 2007 r., 9 stycznia 2010 r., 28 grudnia 2012 r., 
29 grudnia 2014 r. oraz 29 grudnia 2017 r.) oddała Muzeum w najem pomieszczenia 
usytuowane na I piętrze Zamku, o łącznej powierzchni 1757,8 m2,14 (zawieranie 
umów z Muzeum opisano w dalszej części obszaru nr 1 w pkt 3 Wystąpienia).  

(akta kontroli str.125, 131, 1276-1286, 1287) 

Burmistrz w sprawie, dlaczego umowy najmu z Fundacją powierzchni hotelowych 
wraz z salami ekspozycyjno-konferencyjnymi obejmowały m.in. pomieszczenia i sale 
ekspozycyjne na I piętrze Zamku (tj. 562,8 m2), które to pomieszczenia były objęte 
umową administrowania z przeznaczeniem na galerię Muzeum, wyjaśnił, że 
gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości mieści się w zakresie 
kompetencji organu wykonawczego gminy. Kompetencja, o której mowa, wynika 
z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz z art. 25 ust. 1 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami. W ramach gospodarowania nieruchomościami 
należącymi do zasobu gminy organ wykonawczy gminy podejmuje (m.in.) 
czynności, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 7a u.g.n. (tj. wydzierżawia, 
wynajmuje, bądź użycza te nieruchomości). 

 (akta kontroli str. 66, 68) 

NIK nie kwestionuje kompetencji organu wykonawczego gminy do gospodarowania 
gminnym zasobem nieruchomości, niemniej jednak zobowiązany jest on do 
gospodarowania nieruchomościami w sposób zgodny z zasadami prawidłowej 
gospodarki. Te same pomieszczenia nie mogą być przedmiotem dwóch różnych 
umów, tj. umowy administrowania i umowy najmu, zawartych z tym samym 
podmiotem. Jeżeli burmistrz zdecydował się wynająć Fundacji pomieszczenia, które 
wcześniej zostały przekazane jej do administrowania, to powinien dokonać 

                                                      
14 Powierzchnia według inwentaryzacji powierzchni Zamku z lutego 2013 r. 
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stosownych zamian w umowie administrowania. Należy także zauważyć, że zgodnie 
z umową najmu pomieszczeń hotelowych wraz z salami ekspozycyjno-
konferencyjnymi najemca nie może bez pisemnej zgody wynajmującego przenosić 
praw wynikających z niniejszej umowy pod rygorem natychmiastowego jej 
rozwiązania (§ 9 ust. 2). 

2.4. Zgodnie z § 7 umowy z 28 września 2015 r. dotyczącej najmu pomieszczeń 
restauracyjnych oraz umowy z dnia 30 kwietnia 2014 r. dotyczącej najmu 
pomieszczeń hotelowych wraz z salami ekspozycyjno-konferencyjnymi wysokość 
czynszu podlegała waloryzacji (automatycznie, bez konieczności zmiany umowy) 
jeden raz w roku na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych za okres 12 miesięcy ogłaszanego przez Główny Urząd 
Statystyczny. W przypadku, gdy ze względu na termin ogłoszenia wskaźnika, 
zwaloryzowana wysokość czynszu nie będzie znana w terminie jego zapłaty, 
najemca wpłaci czynsz w dotychczasowej wysokości, a po ogłoszeniu wskaźnika 
inflacji uzupełni go niezwłocznie, nie później jednak niż z chwilą zapłaty czynszu za 
następny (najbliższy miesiąc). 

Gmina w latach 2016-2018 r. dokonywała waloryzacji wysokości czynszu (1 zł + 
VAT za 1 m2) raz w roku w miesiącu lutym w oparciu o ogłoszony w styczniu 
każdego roku średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, 
który wyniósł odpowiednio w: 

 2015 r. w stosunku do 2014 r.: 99,1 (spadek cen o 0,9%)15, 

 2016 r. w stosunku do 2015 r.: 99,4 (spadek cen o 0,6%)16, 

 2017 r. w stosunku do 2016 r.: 102,0 (wzrost cen o 2,0%)17. 
W związku z powyższym stawki czynszu najmu za okres od lutego 2016 r. do 
grudnia 2017 r. kształtowały się poniżej 1 zł + VAT, co było niezgodne z warunkami 
określonymi w § 1 ust. 2 Uchwały nr XV/215/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach 
z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych stawek czynszu najmu za lokale 
użytkowe w budynkach komunalnych stanowiących własność gminy Niepołomice18, 
zgodnie z którymi minimalna stawka czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej 
wynajmowanej na działalność usługową w zakresie hotelarstwa i gastronomii winna 
wynosić 1 zł + VAT (miesięcznie). Skutkowało to w 2016 r. zmniejszeniem 
miesięcznego czynszu najmu za pomieszczenia restauracyjne z kwoty 292,26 zł 
netto (obowiązującej w 2015 r.) do kwoty 289,63 zł netto, a w 2017 r. do kwoty 
287,89 zł netto; za pomieszczenia hotelowe wraz z salami ekspozycyjno-
konferencyjnymi z kwoty 2046,00 zł netto do kwoty 2027,59 zł w 2016 r. i 2015,42 zł 
w 2017 r.  

Faktury wystawione w styczniu 2018 r. za najem pomieszczeń restauracyjnych 
i najem pomieszczeń hotelowych wraz z salami ekspozycyjno-konferencyjnymi nie 
uwzględniały waloryzacji wysokości czynszu w oparciu o wskaźnik wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych za 2017 r., tj. 101,6 (wzrost cen o 1,6%), 
ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny19. Najemca zapłacił za najem 
wskazanych pomieszczeń w styczniu 2018 r. wg stawek obowiązujących w grudniu 
2017 r., tj. w dotychczasowej wysokości, a po ogłoszeniu wskaźnika inflacji nie 
wpłacił dodatkowej kwoty stanowiącej uzupełnienie czynszu, jak również Urząd nie 
wystąpił o jego dopłatę. 

 (akta kontroli str. 243,262, 283, 653-667) 

                                                      
15 Komunikat Prezesa GUS z dnia 15.01.2016 r. (M.P. poz. 73). 
16 Komunikat Prezesa GUS z dnia 13.01.2017 r. (M.P. poz. 72). 
17 Komunikat Prezesa GUS z dnia 15.01.2018 r. (M.P. poz. 106). 
18 Dalej: uchwała z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych stawek czynszu najmu. 
19 Komunikat Prezesa GUS z dnia 15.01.2019 r. (M.P. poz. 64). 
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Burmistrz wyjaśnił, że:  

 zmniejszenie obowiązującego miesięcznego czynszu najmu w 2016 r. i 2017 r. 
było wynikiem omyłkowego (mechanicznego) zwaloryzowania wysokości 
czynszu najmu ujemnym wskaźnikiem wzrostu cen przez pracownika Urzędu 
odpowiedzialnego za waloryzowanie opłat czynszowych, 

 niezwaloryzowanie wysokości miesięcznego czynszu najmu za styczeń 2018 r. 
związane było z wdrażaniem na początku 2018 r. systemu komputerowego 
„Dzierżawa”,  

 niezwłocznie wezwie Fundację do uiszczenia należnych kwot.  
(akta kontroli str.122-123, 125-126) 

Gmina 13 marca 2019 r., tj. w trakcie kontroli NIK, naliczyła Fundacji dopłaty do 
czynszu najmu za pomieszczenia restauracyjne i hotelowe za lata 2016-2018 r. na 
kwotę ogółem 1 367,16 zł brutto. Fundacja wpłaciła należność 1 kwietnia 2019 r.  

(akta kontroli str.134-137, 138) 

2.5. Cała nieruchomość Zamku, tj. 5 672,3 m2 – wg powierzchni użytkowej (razem 
z krużgankami), była użytkowana, z czego: 
– 3 607,1 m2, tj. 63,6% całkowitej powierzchni użytkowej Zamku, było 

wynajmowanych (czynsz najmu) na podstawie umów , w tym na rzecz: 

 Muzeum – 1 757,8 m2, co stanowiło 31,0% powierzchni użytkowej Zamku,  

 Fundacji – 292,1 m2 na działalność restauracyjną, co stanowiło 5,1% 
powierzchni użytkowej Zamku,  

 Fundacji – 1 404,8 m2 na działalność hotelową i ekspozycyjno-
konferencyjną, co stanowiło 24,8% powierzchni użytkowej Zamku,  

 przedsiębiorcy (salon kosmetyczny) – 152,4 m2 na działalność gospodarczą, 
co stanowiło 2,7% powierzchni użytkowej Zamku,  

– 2 065,3 m2 pozostawało w administrowaniu Fundacji, co stanowiło 36,4% 
całkowitej powierzchni użytkowej, w tym: 

 biura Fundacji – 135,3 m2 (2,4%),  

 sale i komnaty zamkowe w piwnicach i na parterze (objęte cennikiem usług) 
– 996,9 m2 (17,6%),  

 pomieszczenia pozostałe (tj. techniczne, magazynowe, sanitarne) – 
933,2 m2 (16,4%). 

(akta kontroli str. 37-53, 179-183,915-925, 1276-1286) 

Gmina nie zawierała umów na korzystanie z pomieszczeń nieruchomości 
wchodzących w skład Zamku z innymi podmiotami niż Fundacja.  

(akta kontroli str.14) 

3. W uchwale o utworzeniu Muzeum20 jako jego siedzibę wskazano południowe 
skrzydło na I piętrze Zamku Królewskiego w Niepołomicach. Szczegółowe kwestie 
miały być określone w odrębnym porozumieniem zawartym z Fundacją. Gmina nie 
określiła zasad korzystania z nieruchomości Zamku przez Muzeum poza 
rozliczaniem Muzeum za energię elektryczną.  

Gmina po zakończonym remoncie pomieszczeń zamkowych protokołem zdawczo-
odbiorczym z 29 grudnia 2006 r., zgodnie do postanowień § 3 umowy 
administrowania z 1 lipca 2002 r., przekazała Fundacji (administratorowi) 
pomieszczenia i sale ekspozycyjne na I piętrze Zamku z przeznaczeniem na galerię 
Muzeum Niepołomickiego (797,6 m2).  

(akta kontroli str. 49-53, 354-361, 806-808,) 

                                                      
20 Uchwała Nr XXXI/264/2001 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 września 2001 r. w sprawie 

utworzenia Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą Muzeum Niepołomickie w Niepołomicach i nadania 
mu Statutu. 
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Pierwszą umowę najmu pomieszczeń zamkowych na działalność Muzeum Fundacja 
zawarła z Muzeum w dniu 31 grudnia 2007 r. na czas określony od 1 stycznia 
2008 r. do 31 grudnia 2009 r. Kolejne umowy zawierane były w 2012 r., 2014 r. 
i 2017 r. Zgodnie z zapisami umowy czynsz za najem powierzchni dla Muzeum 
podlegał zapłacie przez Muzeum (najemcę) na rachunek Fundacji (wynajmującego) 
i tym samym nie był przekazywany na rachunek Gminy. 

(akta kontroli str. 653-667, 1276-1280) 

Zgodnie z art.18 ustawy o gospodarce nieruchomościami nieruchomości stanowiące 
własność jednostek samorządu terytorialnego mogą być oddawane jednostkom 
organizacyjnym m.in. w najem na cele związane z ich działalnością. Na podstawie 
art. 11 ust. 1 tej ustawy organami reprezentującymi jednostki samorządu 
terytorialnego są ich organy wykonawcze.  

Burmistrz w sprawie w jakich sytuacjach umowy najmu pomieszczeń Zamku 
zawierane są przez Burmistrza (poprzednio Zarząd Miasta i Gminy Niepołomice), 
a w jakich przez Fundację oraz na jakiej podstawie umowy najmu pomieszczeń 
z Muzeum zawierane są przez Fundację, a nie przez Burmistrza, wyjaśnił, 
że rozróżnienie sytuacji, w których umowy najmu pomieszczeń Zamku zawierane są 
przez Burmistrza (poprzednio) Zarząd Miasta i Gminy Niepołomice znajduje oparcie 
w postanowieniach umowy z dnia 1 lipca 2002 r. o administrowanie oraz 
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, które - wobec obligacyjnego 
charakteru umowy najmu – nie uzależniają jej ważności od tego, czy 
wynajmującemu przysługuje własność rzeczy, która ma być oddana do używania 
(wynajmujący powinien móc spełnić swoje świadczenie, tj. oddać rzecz najemcy 
w terminie i zapewnić mu jej spokojne używanie w czasie trwania stosunku najmu). 

(akta kontroli str.55, 57) 

Należy zauważyć, że w § 4 umowy administrowania z 1 lipca 2002 r. wskazano, 
iż Fundacja pełni zadania administratora w odniesieniu do dwóch kategorii 
pomieszczeń, tj.: po pierwsze pomieszczeń, którymi dysponuje samodzielnie 
i pomieszczeń użytkowanych wspólnie (krużganki, dziedziniec), po drugie 
pomieszczeń wynajętych na czas dłuższy niż 30 dni (tj. Centrum Kultury, Muzeum, 
Gastro-Tour-Serewis). Pomieszczenia i powierzchnie swobodnie administrowane 
oznaczają pomieszczenia wynajmowane na czas krótszy niż 30 dni przez Fundację 
(§ 5 ust. 3 umowy). O pomieszczeniach na stałe użytkowanych mówi umowa 
w § 5 ust. 2, jako pomieszczeniach na stałe użytkowanych przez inne podmioty na 
mocy umów najmu zawieranych z Zarządem Miasta i Gminy. Ponadto uregulowania 
§ 6 ust. 4 umowy, dotyczące zasad wystawiania faktur dla najemców, z którymi 
ówczesny Zarząd Miasta zawarł umowy, odwoływały się do umów użyczenia dla 
Centrum Kultury i Muzeum.  

W toku kontroli ustalono, że została zawarta umowa użyczenia na pomieszczenia 
zamkowe z Centrum Kultury (1 lipca 2004 r.) przez ówczesnego Burmistrza, nie 
stwierdzono natomiast umowy użyczenia dla Muzeum.  

Fundacja jako administrator Zamku zawierała z Muzeum umowy najmu 
pomieszczeń Zamku, pomimo że zgodnie z § 6 ust. 2 umowy administrowania 
pomieszczenia dla Muzeum powinny być udostępnianie nieodpłatnie bądź po 
kosztach własnych (tj. oświetlenia, ogrzewania, sprzątania), a według § 6 ust. 4 
z Muzeum powinny być zawierane umowy użyczenia. 

(akta kontroli str. 38-41, 320-321, 322) 

Burmistrz w sprawie, czy z Muzeum zawarto umowę użyczenia, o której mowa 
w § 6 ust. 4 umowy oraz w sprawie, czemu zawierane były umowy najmu skoro 
§ 6 ust. 2 umowy stanowił, że pomieszczenia dla Muzeum powinny być 
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udostępnianie nieodpłatnie bądź po kosztach własnych (tj. oświetlenia, ogrzewania, 
sprzątania), a według § 6 ust. 4 z Muzeum powinny być zawierane umowy 
użyczenia wyjaśnił, że użyty w § 6 ust. 2 spójnik dysjunkcji zapewnia możliwość 
wyboru, tj. stosunku nieodpłatnego udostępnienia pomieszczeń (oddania do 
używania pod tytułem darmym) bądź odpłatnego stosunku udostępnienia 
pomieszczeń (oddanie do używania po kosztach własnych). Fundacja zawierając 
umowę z Muzeum wybrała możliwość kreowania stosunku o charakterze odpłatnym, 
kalkulując odpłatność (czynsz) w taki sposób, by jego wysokość nie przekraczała 
kosztów własnych ponoszonych przez Fundację. Nie bez znaczenia pozostaje, przy 
tym, że wszystkie wymienione w § 6 ust. 4 podmioty, w tym także Muzeum zostały 
nazwane najemcami. Umowa najmu jest umową odpłatną. Umowa, w której nie 
został określony czynsz ani sposób jego ustalenia, nie jest umową najmu. 

(akta kontroli str. 55, 57-58) 

NIK zwraca uwagę, że bez względu na użyty w § 6 ust. 2 spójnik Fundacja mogła 
zawrzeć z Muzeum tylko i wyłącznie umowę użyczenia. Należy zauważyć, że 
w przypadku umowy użyczenia biorący do używania ponosi tylko zwykłe koszty 
utrzymania rzeczy użyczonej, czyli w tym przypadku oświetlenia, ogrzewania, 
sprzątania itp. Fundacja zawarła z Muzeum umowę najmu, a nie umowę użyczenia, 
o której mowa w umowie administrowania. Fundacja nie kalkulowała czynszu w taki 
sposób, by jego wysokość nie przekraczała kosztów własnych ponoszonych przez 
Fundację, gdyż naliczała zarówno czynsz, jak i zryczałtowaną opłatę za wodę, 
ścieki, sprzątanie itd. Czynsz jest nieodzownym elementem umowy najmu i nie 
stanowi zwrotu ponoszonych kosztów związanych z opłatami za utrzymanie 
nieruchomości. W przypadku umowy najmu lokalu najemca jest zobowiązany do 
ponoszenia także innych, oprócz czynszu, należnych opłat związanych z jego 
używaniem.  

4. W okresie objętym kontrolą obowiązywała Uchwała Rady Miejskiej z 10 listopada 
1994 r. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości 
gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile 
ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Zgodnie z uchwałą zarząd Miasta i Gminy 
Niepołomice (obecnie burmistrz) może samodzielnie podejmować decyzje 
w zakresie przekazywania gruntów w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawiania 
gruntów na okres dłuższy niż trzy lata. Pozostały zakres spraw dotyczących 
nabycia, zbycia i obciążanie nieruchomości gruntowych Rada Miejska pozostawiła 
do swej wyłącznej właściwości. Obejmuje to także wynajem nieruchomości 
komunalnych. 

Rada Miejska w okresie objętym kontrolą podjęła dwie uchwały na podstawie 
art. 18 ust. pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym, tj. w sprawie w sprawie 
wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania (w najem) w trybie 
bezprzetargowym pomieszczeń restauracyjnych będących częścią składową 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice – na czas 
oznaczony dłuższy niż 3 lata (10 lat)21 oraz w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 
do odpłatnego używania (w najem) w trybie bezprzetargowym pomieszczeń 
hotelowych wraz z salami ekspozycyjno-konferencyjnymi będącymi częścią 
składową nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice – na 
czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (10 lat)22. 

(akta kontroli str. 35-36, 273, 294) 

                                                      
21 Uchwała Nr XII/136/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 września 2015 r. 
22 Uchwała Nr XXXIX/552/2014 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 marca 2014 r. 
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W Gminie, w okresie objętym kontrolą, minimalna stawka czynszu najmu za 1 m2 
powierzchni użytkowej wynajmowanej na działalność usługową w zakresie oświaty, 
kultury, sztuki, sportu, hotelarstwa, gastronomii była określona w § 1 ust. 2 uchwały 
z 7 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych stawek czynszu najmu i wynosiła 1 zł + 
VAT. W poprzednio obowiązującej uchwale23 minimalna stawka czynszu najmu na 
działalność usługową, handlowo-usługową była dziesięciokrotnie wyższa i wynosiła 
10 zł + VAT. Z protokołu sesji Rady Miejskiej z 7 lutego 2012 r. wynika, iż radni nie 
dyskutowali nad projektem uchwały. Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 
jeden wstrzymał się od głosu.  

(akta kontroli str. 243, 244, 258) 

Projekt uchwały nie posiadał udokumentowanej daty wpływu do Biura Rady, jak 
również został złożony przez Burmistrza bez wskazanej w § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu 
Gminy dokumentacji, tj. dokumentacji pozwalającej ocenić merytoryczną 
poprawność projektu. Przewodniczący Rady nie skierował projektu do 
zaopiniowania przez merytoryczną komisję przed umieszczeniem jej w porządku 
obrad, pomimo takiej możliwości wynikającej z § 9 ust. 5 Statutu Gminy.  

(akta kontroli str. 75, 77, 79, 240) 

Burmistrz w sprawie braku dokumentacji wskazanej w § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu 
wyjaśnił, że realizując zadania przygotowania projektów uchwał, podejmuje szereg 
czynności, w tym praktyką było, że tekst projektu uchwały redagowany był 
i podpisywany przy zaangażowaniu pracownika Urzędu legitymującego się wiedzą 
prawniczą w zakresie dotyczącym (m.in.) tekstów prawnych (aktów prawa 
miejscowego). Praktyka taka (zapoczątkowana w 2006 r.) była traktowana przez 
radnych jako swoista gwarancja zgodności projektu uchwały z prawem, 
utożsamiana z formą merytorycznej (formalnoprawnej) poprawności projektu.  

(akta kontroli str. 118, 119-120) 

Burmistrz w sprawie w jaki sposób skalkulowano wysokość minimalnej stawki 
czynszu najmu za 1 m2 na działalność usługową w zakresie oświaty, kultury, sztuki, 
sportu, hotelarstwa, gastronomii (1 zł + VAT), wyjaśnił, że: wysokość ta ustalona 
została przez radnych przy uwzględnieniu konieczności wspierania inicjatyw ściśle 
powiązanych ze sferą użyteczności publicznej, a także restrykcji mających chronić 
Gminę przed angażowaniem się w działania o charakterze rynkowym. Oświata, 
kultura, sztuka i sport są „zadaniami” w sposób „naturalny” związanymi 
z samorządem gminnym. Hotelarstwo i gastronomia, poprzez swoje oddziaływanie 
„na zewnątrz” i niewątpliwy wpływ na rozwój turystyki, powinny być z kolei 
utożsamiane z formą promocji gminy. Umożliwienie organowi wykonawczemu gminy 
ustalania czynszu najmu na poziomie minimalnym wynikającym z przepisów 
uchwały – która to ewentualność w praktyce znajdowała zastosowanie wyłącznie do 
podmiotów przeznaczających swój cały zysk wyłącznie na działalność statutową 
zbieżną z zadaniami realizowanymi przez gminę - pozwoliło tym podmiotom 
realizować tę działalność (cele tej działalności) w większym (pełniejszym) zakresie, 
zaś samej gminie – we wszystkich tych przypadkach, w których poprzez swoje 
organy (przedstawicieli) uczestniczyła ona w działalności tych podmiotów, 
zmniejszyć rzeczywiste obciążenia finansowe związane z potrzebą ich 
ewentualnego „dokapitalizowywania”.  

Burmistrz, wyjaśniając powody obniżenia stawki z 10 zł do 1 zł oraz wyodrębnienia 
określonych usług, w tym hotelarstwa i gastronomii, wskazał, że wymienione 

                                                      
23 Uchwała nr XLVI/470/09 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie minimalnych 

stawek czynszu najmu za lokale użytkowe w budynkach komunalnych stanowiących własność gminy 
Niepołomice. 
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przyczyny stanowiły jednocześnie uzasadnienie dla zmiany wysokości stawki 
czynszu najmu za lokale użytkowe obowiązującej przed wejściem w życie uchwały 
z 7 lutego 2012 r. 

(akta kontroli str.70, 72-73) 

Na podstawie danych o liczbie lokali użytkowych w budynkach komunalnych Gminy 
wynajmowanych na działalność usługową w zakresie kultury, hotelarstwa, 
gastronomii (według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r., 31 grudnia 2018 r.) 
ustalono, że Gmina wynajmowała lokale – z wyłączeniem budynku Zamku – na 
działalność usługową:  
− w zakresie gastronomii – trzem najemcom, tj.: jedno pomieszczenie 

o powierzchni użytkowej 52,90 m2 (bufet szkolny – stawka 16,07 zł/m2 od 
1 września 2014 r.) oraz dwa budynki (kioski) w drodze przetargu, tj.: jeden 
o powierzchni 7,43 m2 (stawka do 31 stycznia 2012 r. wynosiła 229 zł/m2; 

od kwietnia 2012 r. do lipca 2014 r. stawki w zakresie od 74,02 zł/m2 

do 282,64 zł/m2, od sierpnia 2014 r. przekwalifikowanie najmu pod obsługę 
parkingu); drugi kiosk o pow. 9 m2 (od 1 marca 2016 r., stawka 16,67 zł/ m2);  

− w zakresie kultury – dwóm najemcom, tj.: pomieszczenia o łącznej powierzchni 
użytkowej 305,92 m2 dla Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych Inspiro 
w Podłężu (od 1 maja 2014 r. – stawka 1 zł/m2) oraz jeden budynek 
o powierzchni użytkowej 1696 m2 dla Małopolskiego Centrum Dźwięku i Słowa 
(od 10 kwietnia 2012 r. stawka 1 zł/m2, wcześniej 2,95 zł/m2); 

− w zakresie hotelarstwa – nie wynajmowała.  
(akta kontroli str. 70, 73-74) 

Burmistrz wyjaśnił, że wynajmując nieruchomości gminne na cele komercyjne, 
bierze pod uwagę całokształt okoliczności związanych z tymi rozporządzeniami, 
w szczególności zaś korzyści społeczne z nich wynikające; przetargi na najem lub 
dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości 
organizowane są z zachowaniem warunków, o których mowa w przepisie art. 37 
ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

(akta kontroli str. 67, 68) 

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

1. Niewykonanie uchwały nr XXXVI/314/98 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 
30 marca 1998 r., co było niezgodne z art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie 
gminnym, oraz uchwały nr II/140/98 Zarządu Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 
9 kwietnia 1998 r., tj. Gmina nie obciążyła nieruchomości Zamku prawem 
użytkowania na rzecz Fundacji (szczegółowy opis w sekcji Opis stanu 
faktycznego w pkt 2.1). 

(akta kontroli str. 54-57, 1272-1273) 

2. Brak aktualizacji (ewentualnie sporządzenia nowej) umowy administrowania 
w sytuacji zmiany okoliczności faktycznych w stosunku do daty jej zawarcia, co, 
w ocenie NIK, było działaniem nierzetelnym (szczegółowy opis w sekcji Opis 
stanu faktycznego w pkt 2.2). 

(akta kontroli str. 37-53, 261-272, 274-293,912-958,1274-1285) 

3. Nierzetelnie utrwalono stan faktyczny przekazywanych nieruchomości przy 
zawieraniu umów najmu z Fundacją, ponieważ nie wyszczególniono w nich 
pomieszczeń najmu oraz nie sporządzono protokołów zdawczo-odbiorczych. 
Ponadto umowy najmu z Fundacją powierzchni hotelowych wraz z salami 
ekspozycyjno-konferencyjnymi obejmowały m.in. pomieszczenia i sale 
ekspozycyjne na I piętrze Zamku (tj. 562,8 m2), które to pomieszczenia 

Stwierdzone 
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wchodziły w skład pomieszczeń wynajętych Muzeum przez Fundację. 
W przypadku oddania w najem pomieszczeń restauracyjnych nie 
zaktualizowano wykazu pomieszczeń restauracyjnych po dokonanej 
inwentaryzacji (szczegółowy opis w sekcji Opis stanu faktycznego w pkt 2.3). 

 (akta kontroli str. 61-63,66-68,121-125, 127-133, 179-181, 261-272, 274-293, 1276-
1287) 

4. Naliczenie przez Urząd za okres od lutego 2016 r. do grudnia 2017 r. czynszu 
najmu dla Fundacji niezgodnie z § 1 ust. 2 uchwały z dnia 7 lutego 2012 r. 
w sprawie minimalnych stawek czynszu najmu, tj. poniżej 1 zł +VAT, podczas 
gdy minimalna stawka czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej 
wynajmowanej na działalność usługową w zakresie hotelarstwa i gastronomii 
winna wynosić 1 zł + VAT (miesięcznie). Skutkiem tego wartość czynszu 
zaniżono łącznie o 1 367,16 zł brutto (szczegółowy opis w sekcji Opis stanu 
faktycznego w pkt 2.4).  

(akta kontroli str. 134-138, 243,262, 283, 653-667) 

5. Zawieranie umów najmu długoterminowego pomieszczeń Zamkowych na 
działalność Muzeum (samorządowej instytucji kultury) przez Fundację, a nie 
przez Burmistrza (organ wykonawczy Gminy), co było niezgodne z art. 11 
w związku z art. 18 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Także umowa 
administrowania nie uprawniała Fundacji (jako podmiotu/reprezentanta) do 
zawierania umów najmu długoterminowego pomieszczeń, bowiem Fundacja 
miała za zadanie pełnienie zadań administratora (określone w § 5 umowy) 
w stosunku do pomieszczeń użytkowanych długoterminowo, tj. na podstawie 
umów najmu zawieranych przez Zarząd Miasta i Gminy (§ 5 ust. 2 umowy). 
Jedynie w przypadku najmu na czas krótszy niż 30 dni, Fundacja mogła 
wynajmować pomieszczenia określane jako swobodnie administrowane, co 
zostało określone w § 5 ust. 3 umowy (szczegółowy opis w sekcji Opis stanu 
faktycznego w pkt 3). 

(akta kontroli str. 37-41, 1276-1286) 

2. Realizacja zobowiązań oraz dokonywanie wzajemnych 
rozliczeń z Fundacją  

1. Gmina w związku z zawartymi umowami z Fundacją na najem pomieszczeń 
restauracyjnych i hotelowych pobierała czynsz na podstawie wystawianych 
miesięcznych faktur VAT. Za lata 2015-2018 r. wpływ do Gminy z tytułu czynszu od 
Fundacji wyniósł 138,7 tys. zł.  

(akta kontroli str. 653-667) 

Koszty za zużycie i dystrybucję energii elektrycznej na Zamku były rozliczane przez 
Urząd Miasta pomiędzy Muzeum i Fundację24. Koszty były refakturowane w oparciu 
o faktury25 wystawiane dla Urzędu Miasta. Urząd wyliczał koszty dla Muzeum 
zgodnie ze wskazaniem subliczników zainstalowanych w Muzeum plus doliczał 
szacunkowy koszt energii za klimatyzację i wentylację pomieszczeń Muzeum26. 
Różnica pozostała po odjęciu kosztów Muzeum była refakturowana na Fundację. 
Urząd zawarł z Muzeum pisemne uzgodnienia w sprawie rozliczeń za energię 
elektryczną27.  

                                                      
24 W Zamku zainstalowane były dwa liczniki główne prądu (I i II zasilanie). 
25 Faktury odrębnie za zużycie energii elektrycznej i za dystrybucję. 
26 Urządzenia centrali wentylacji i klimatyzacji były podłączone bezpośrednio do licznika głównego II zasilania 

i nie były odrębnie opomiarowane. 
27 Uzgodnienia z dnia 26 lutego 2014 r., 14 maja 2018 r., 17 września 2018 r.  

Opis stanu 
faktycznego 
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Analiza rozliczeń (II zasilanie) za 2018 r. wykazała, że miesięczne zużycia prądu 
przez Muzeum według wskazań subliczników pozostawały w trakcie całego roku na 
zbliżonym poziomie (przeciętnie od 2100 kWh do 2500 kWh), a za wentylację 
i klimatyzację doliczano szacunkowe zużycie przy użyciu ustalonego przez Fundację 
wskaźnika 2,75 kWh (tj. 2,75 kWh x 24 godz. x liczba dni miesiąca rozliczeniowego), 
co stanowiło odpowiednio 1980 kWh lub 2046 kWh w miesiącu. Przy dokonywaniu 
rozliczenia za kwiecień 2018 r. doszło do sytuacji, że rozliczenie dla Muzeum, 
tj. wskazania subliczników plus doliczone szacunkowe zużycie za wentylację (2309 
kWh+1980 kWh=4 289 kWh), przekroczyło faktyczne zużycie wynikające z licznika 
głównego (3 630 kWh). Powyższy stan oznaczałby, że Fundacja nie korzystała 
z energii elektrycznej. Urząd, aby rozliczyć zużycie za kwiecień 2018 r., zastosował 
tzw. współczynnik proporcjonalności zasilania fotowoltaicznego (55%), co zostało 
opisane w dalszej części wystąpienia. 

(akta kontroli str. 806-857) 

Urząd, dokonując rozliczeń zużycia prądu, nie posiadał dokumentów/pisemnych 
informacji od administratora Zamku (Fundacji) potwierdzających sposób wyliczenia 
wartości współczynnika w wysokości 2,75 kW. Burmistrz wyjaśnił, że Urząd 
dokonując rozliczeń zużycia energii pomiędzy użytkownikami bazował na metodzie 
stosowanej do lutego 2014 r. przez Fundację. Wartość 2,75 kW ustalona została 
w oparciu o wskazówki wynikające z praktyki inżynierskiej oraz wiedzy 
specjalistycznej dostawców urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych. 

 (akta kontroli str. 858, 860) 

W przedstawionej kontrolerom NIK informacji z 6 lutego 2019 r. przez Dyrektora 
Administracyjnego Zamku (członka zarządu Fundacji) w zakresie stosowania 
w rozliczeniach za wentylację i klimatyzację szacunkowego zużycia, brak było 
wyjaśnienia sposobu obliczenia wartości wskaźnika 2,75 kW. Dyrektor podał, że 
wynika ona z uzgodnienia pomiędzy Administratorem a Muzeum, oraz że moc 
urządzeń dla centrali wentylacyjnej wynosiła 1,72 kW, a agregat klimatyzacji 
posiadał łączną moc max. 80 kW. Nie wyjaśnił, w jaki sposób obliczono wartość 
współczynnika 2,75 kW. 

(akta kontroli str. 805) 

Zasilanie fotowoltaiczne zostało uruchomione na Zamku od września 2016 r. 
Uzgodnienie pomiędzy Gminą a Muzeum w sprawie rozliczania energii, w którym 
wprowadzono do rozliczeń od kwietnia 2018 r. średni współczynnik 
proporcjonalności uwzględniający zasilanie fotowoltaiczne, zostało zawarte 14 maja 
2018 r. Uzgodnienie nie określało wartości przedmiotowego współczynnika.  

(akta kontroli str. 803-804, 806) 

Burmistrz w sprawie, dlaczego zasilanie fotowoltaiczne nie było uwzględniane 
w rozliczeniach z Muzeum od początku jego uruchomienia, tj. od września 2016 r., 
wyjaśnił, że Gmina nie może w ciągu 5 lat od rozpoczęcia korzystania z instalacji 
fotowoltaicznych czerpać korzyści finansowych z wyprodukowanej za ich pomocą 
energii elektrycznej. Z tej też przyczyny energia wyprodukowana za pośrednictwem 
tych instalacji nie była rozdzielana pomiędzy odbiorców.  

Różnica we wskazaniach sumy zużyć pomiędzy licznikami głównymi a wartościami 
subliczników oraz klimatyzacji i wentylacji dla Muzeum dostrzeżona została 
w związku z doręczeniem faktur za kwiecień 2018 r., co nastąpiło w maju 2018 r. 
Dlatego też niezwłocznie podpisano stosowne uzgodnienie (uzgodnienie z 14 maja 
2018 r.).  

Burmistrz w sprawie, dlaczego wartość współczynnika lub metoda jego obliczenia 
nie została wpisana do treści uzgodnienia wyjaśnił, m.in. że: wysokość 
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współczynnika nie stanowi wartości stałej. Zależy bowiem, w szczególności od 
poziomu nasłonecznienia w danym okresie rozliczeniowym (miesiąc kalendarzowy). 

(akta kontroli str. 859, 860-861) 

Analiza rozliczeń wykazała, że Urząd zastosował współczynnik o wartości 55% do 
przemnożenia należności za prąd dla Muzeum i stosował go w rozliczeniach przez 
cztery miesiące za kwiecień, maj, czerwiec, lipiec 2018 r. Zastosowanie tego 
współczynnika skutkowało obniżeniem należności przypadającej od Muzeum, a tym 
samym wzrost o tę wartość należności przypadającej od Fundacji. W uzgodnieniu 
z 17 września 2018 r., obowiązującym od 1 sierpnia 2018 r., dodano zapis, iż średni 
współczynnik proporcjonalności uwzględniający zasilanie fotowoltaiczne będzie 
stosowany w ograniczonym zakresie, tylko w przypadkach gdy wskazania liczników 
i subliczników będą nieprawidłowe, a więc w sytuacjach kiedy zużycia subliczników 
będą przewyższać zużycia liczników głównych lub będą na pograniczu tych zużyć. 
Od sierpnia 2018 r. w żadnym z kolejnych rozliczeń nie zastosowano 
współczynnika.  

 (akta kontroli str. 826-827, 807) 

Burmistrz w sprawie, dlaczego zmieniono uzgodnienie po czterech miesiącach 
wyjaśnił, że uzgodnienie zostało zmienione (doprecyzowane o ograniczenie zakresu 
stosowania współczynnika) we wrześniu 2018 r., ponieważ z faktur 
dokumentujących zużycie za okres do lipca 2018 r. (włącznie) wynikało, że zużycia 
subliczników przewyższały zużycia liczników głównych lub były na pograniczu tych 
zużyć. Sytuacja taka nie zaistniała w sierpniu 2018, co dokumentowała faktura za 
ten miesiąc doręczona Gminie we wrześniu 2018 r. Wtedy też pojawiła się po raz 
pierwszy konieczność doprecyzowania uzgodnienia.  

(akta kontroli str. 859, 860-861) 

Należy wskazać, że według wskazań zużycia na liczniku głównym i sublicznikach 
Muzeum (II zasilania) za 2017 r. i 2018 r., w żadnym miesiącu wskazania 
subliczników nie przekroczyły i nie były na pograniczu wskazań licznika głównego, 
a sytuacja, która wystąpiła przy rozliczeniu za kwiecień 2018 r. (tj. suma 
subliczników i doliczonego zużycia za klimatyzację i wentylację przekroczyła 
rzeczywiste wskazanie licznika głównego), nie wynikała z nieprawidłowych wskazań 
licznika i subliczników, lecz z przyjętej metody rozliczania zużycia energii 
(tj. wysokości doliczanego rozliczenia za klimatyzację i wentylację). 

NIK zwraca uwagę na brak rzetelnego wyjaśnienia i uzasadnienia sposobu 
wyliczenia wskaźnika 2,75 kWh. Urząd przejął ten sposób rozliczania opłat od 
Fundacji w 2014 r. i zarówno Urząd, jak i Fundacja nie wskazali, w jaki sposób 
skalkulowano przedmiotowy wskaźnik. 

(akta kontroli str. 809-827) 

Zainstalowana w grudniu 2015 r. przez Gminę dla pomieszczeń Zamku gruntowa 
pompa ciepła z funkcją ogrzewania i chłodzenia obsługiwała pomieszczenia 
w piwnicach Zamku oraz pomieszczenia na parterze Zamku (m.in. biura Fundacji, 
sale wynajmowane przez Fundację i objęte cennikiem najmu), którymi 
administrowała Fundacja. Burmistrz w sprawie rozliczeń pozyskanej energii wyjaśnił, 
że nie było zawierane żadne porozumienie związane z podziałem ciepła i chłodu 
z pompy ciepła pomiędzy Gminą a najemcami obiektu. 

(akta kontroli str. 859, 861, 926-927) 

2. Fundacja złożyła do Gminy deklaracje podatku od nieruchomości za lata 2015-
2019. Kwota podatku została uiszczona do Gminy w zadeklarowanej wysokości, 
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tj. 39,5 tys. (2015 r.), 39,4 tys. zł (2016 r.), 39 tys. zł (2017 r. i 2018 r.), łącznie 
157 tys. zł. 

(akta kontroli str. 568-596, 604-614) 

Z analizy dokumentacji w zakresie zadeklarowanego opodatkowania nieruchomości 
wynikało, że w rocznych deklaracjach Fundacji podatku od nieruchomości za lata 
2015-2019 m.in.:  
− nie ujęto powierzchni użytkowej pomieszczenia holu recepcyjnego 

(nr inwentaryzacji 1/16, pow. użytkowa 26,41 m2), objętego umową 
administrowania, w sytuacji gdy pomieszczenie to było użytkowane w ramach 
działalności gospodarczej, tj. stanowiło wejście od strony parkingu zamkowego 
m.in. dla gości hotelu, klientów SPA. Ponadto, jak wynikało z dokumentu kontroli 
RIO z 17.09.2013 r. pn. „Wyliczenie podatku od nieruchomości 
wykorzystywanych przez Fundację na działalność gospodarczą za 2010-2012” 
podpisanego przez Burmistrza, hol recepcyjny był wykazany do opodatkowania 
podatkiem od nieruchomości; 

− nie wykazywano pomieszczeń wykorzystywanych na działalność gospodarczą. 
Fundacja w 2018 r. wynajmowała na cele komercyjne sale i komnaty 
(w piwnicach: Sala Gotycka, cztery sale Renesansowe; na parterze: sale 
Jagiellońska, Freskowa, Beczka, Skarbiec, Rycerska, Akustyczna) objęte 
umową administrowania, tj. 11 pomieszczeń o łącznej powierzchni 996,9 m2. 
Wskazane pomieszczenia były wykorzystywane komercyjnie w 2018 r. łącznie 
przez ponad 100 dni. Ponadto informacja o organizowanych imprezach była 
ogólnie dostępna wraz z cennikiem za wynajem komnat zamkowych (strona 
internetowa Zamku);  

− powierzchnia zadeklarowana na podstawie umów najmu, tj. 1 752 m2, 
i zwolniona z opodatkowania (poz. nr 37 deklaracji podatkowej) była niezgodna 
z umową najmu pomieszczeń przez Muzeum (1 757,8 m2);  

− wystąpiły inne różnice (wyjaśniane z Fundacją w toku kontroli NIK) dotyczące 
wykazanej powierzchni związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą, 
w tym nieujmowanie w deklaracji sali konferencyjnej na poddaszu o pow. 
użytkowej 193,84 m2 i kantorka tłumacza 2,52 m2.  

(akta kontroli str. 552- 567, 568-602,912-958, 1287-1291) 

Zgodnie z art. 272 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa28 organ podatkowy dokonuje 
czynności sprawdzających, mających na celu ustalenie stanu faktycznego 
w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi 
dokumentami. 

Kierownik Referatu Wymiaru Podatków Urzędu w sprawie, czy i w jaki sposób 
Referat Wymiary Podatku Urzędu w okresie 2015-2019 weryfikował prawidłowości 
danych zadeklarowanych przez podatnika, w szczególności w zakresie wskazanym 
w ppkt a) i b) wyjaśniła, m.in. że: zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 28 stycznia 2005 r. 
(sygn. akt FSK 1419/04) czynności sprawdzające polegają na wstępnej kontroli 
o charakterze formalnym, mającej na celu wykrycie błędów lub oczywistych omyłek, 
wynikających w sposób niewątpliwy z danych podanych w danej deklaracji 
(polegających np. na wpisaniu danych do niewłaściwej rubryki, błędów 
w obliczeniach danych wynikających z poszczególnych rubryk). Kierownik powołała 
się na art. 7 pkt. 1 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z podatku od 
nieruchomości zwolnione są grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru 
zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej) 
wyjaśniając, że z uwagi na charakter działalności prowadzonej przez Fundację nie 
cały obiekt był zajęty na działalność gospodarczą, wynajmowane na cele 

                                                      
28 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.). 
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komercyjne pomieszczenia po zakończeniu imprezy wracały do swojego 
pierwotnego charakteru. Ponieważ obowiązek podatkowy powstaje pierwszego dnia 
następnego miesiąca po wystąpieniu okoliczności uzasadniających jego powstanie 
a wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym wystąpiły, brak było możliwości 
kontrolowania powstawania obowiązku podatkowego w zakresie pomieszczeń 
wynajmowanych np. na jeden dzień. W roku 2013 po otrzymaniu deklaracji na 
podatek od nieruchomości dokonano jej weryfikacji pod względem wykazanych 
powierzchni. Zadeklarowana powierzchnia była większa od powierzchni wskazanej 
przez inspektorów kontroli RIO jako powierzchnia zajęta na prowadzenie 
działalności gospodarczej (wg stanu na dzień 8.08.2013 r.) zatem brak było podstaw 
do uznania, że w kolejnych latach deklaracje składane były nierzetelnie i w związku 
z tym nie były prowadzone postępowania kontrolne w zakresie zgodności 
deklarowanych do opodatkowania powierzchni ze stanem faktycznym. 

(akta kontroli str. 542-567) 

Odnosząc się do powyższych wyjaśnień, należy wskazać, że art. 272 Ordynacji 
podatkowej obligował nie tylko do sprawdzenia terminowości, formalnej poprawności 
dokumentów, ale właśnie do ustalenia stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do 
stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami. Czynności sprawdzające 
bowiem pozwalają jednocześnie ograniczyć ryzyko związane z błędnym 
samoobliczeniem wysokości zobowiązań podatkowych przez podatników.  

NIK zwraca uwagę, że przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest m.in. 
udostępnianie centrum konferencyjno-szkoleniowego w celu organizacji konferencji, 
seminariów, szkoleń, prelekcji, a także wynajmowanie pomieszczeń lub części 
zamku i nieruchomości innym podmiotom na organizowanie działalności kulturalnej, 
szkoleniowej, gastronomicznej i hotelarskiej. 

3. Należności Gminy (czynsz najmu) wynikające z zawartych z Fundacją umów 
najmu pomieszczeń wchodzących w skład Zamku (restauracja, hotel) były 
regulowane przez Fundację nieterminowo, tj.: 

 w 2015 r. 19 faktur zapłacono z opóźnieniem wynoszącym od 1 do 104 dni. 
Od nieterminowych wpłat Urząd naliczył odsetki w łącznej kwocie 250,03 zł, 
które zostały zapłacone 23 grudnia 2015 r.; 

 w 2016 r. 6 faktur zapłacono z opóźnieniem wynoszącym od 1 do 49 dni. Urząd 
naliczył odsetki w łącznej kwocie 28,90 zł, które zostały zapłacone 20 grudnia 
2016 r. Ponadto w 2016 r. Fundacja uregulowała zaległości z tyt. wystawionych 
przez Urząd czterech not odsetkowych (jedna nota z 2008 r. i trzy z 2013 r.) 
w łącznej kwocie 33,05 tys. zł, tj. po ośmiu i trzech latach od upływu terminu 
płatności; 

 w 2017 r. 7 faktur zapłacono z opóźnieniem wynoszącym od 1 do 9 dni. Urząd 
naliczył odsetki w łącznej kwocie 12,39 zł, które zostały zapłacone w dniach: 
23 października, 21 listopada, 21 grudnia 2017 r. 

 w 2018 r. 7 faktur zapłacono z opóźnieniem wynoszącym od 1 do 15 dni. Urząd 
naliczył odsetki w łącznej kwocie do zapłaty 0,29 zł oraz wskazał zaległe 
należności w kwocie 22,14 zł. Zaległości z tyt. niezapłaconych faktur zostały 
uregulowane przez Fundację 21 stycznia 2019 r. 

Analiza naliczania i księgowania w ewidencji księgowej odsetek w latach 2015-2018 
od nieterminowych płatności za czynsz, wykazała, że: 

 nota odsetkowa nr 2/2015 została zawyżona o 5,21 zł, jak wyjaśniła kierownik 
referatu wymiaru podatków Urzędu na skutek błędnie wprowadzonej daty 
płatności;  
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 nota odsetkowa nr 3/2016 r. została zaniżona o 106,68 zł, ponieważ nie 
obejmowała całości należnych odsetek, na skutek błędu pracownika, jak 
wyjaśniła kierownik referatu wymiaru podatków Urzędu.  

Nota odsetkowa za 2017 rok nie została wystawiona  ponieważ, na dzień 31 grudnia 
2017 r. odsetki od należności zapłaconych po terminie i nieuregulowane przez 
Fundację wynosiły 0,41 zł. 

 (akta kontroli str.69, 640-667, 766, 771-779) 

Kierownik Referatu Wymiaru Podatków Urzędu wyjaśniła, że w latach 2015-2017 
Fundacja wywiązywała się z płatności należności z tytułu czynszu z niewielkimi 
opóźnieniami w związku z tym nie były wysyłane wezwania do zapłaty. Fundacja nie 
występowała też w tym okresie o ulgi w spłacie należności za czynsz. 

 (akta kontroli str. 767) 

W wyniku kontroli NIK Urząd wystawił 26 kwietnia 2019 r. korektę do not 
odsetkowych na łączną kwotę 101,88 zł. Fundacja wpłaciła należną kwotę 8 maja 
2019 r. 

(akta kontroli str. 768-770,684) 

Należności Gminy z tytułu rozliczenia energii elektrycznej wynikające z faktur VAT 
wystawionych na Fundację były płacone przez Fundację nieterminowo, tj.: 

 w 2015 r. 25 faktur zapłacono z opóźnieniem wynoszącym od 237 do 463 dni. 
Od nieterminowych i niepełnych wpłat Urząd naliczył odsetki w łącznej kwocie 
do zapłaty 16 887,77 zł, które zostały zapłacone przez Fundację 27 grudnia 
2017 r., tj. po 491 dniach od upływu terminu płatności; 

 w 2016 r. 24 faktury zapłacono z opóźnieniem wynoszącym od 3 do 439 dni. 
Od 20 nieterminowych wpłat Urząd naliczył odsetki w łącznej kwocie do zapłaty 
4 709,66 zł, które zostały zapłacone przez Fundację 27 grudnia 2017 r., tj. po 
348 dniach od upływu terminu płatności, a od czterech nieterminowych wpłat 
uregulowanych w 2017 r. Urząd naliczył odsetki w łącznej kwocie 1 946,35 zł, 
które zostały zapłacone przez Fundację odpowiednio 27 grudnia 2017 r. i 12 
lutego 2018 r., tj. po 166 i 26 dniach od upływu terminu płatności; 

 w 2017 r. 22 faktury zapłacono z opóźnieniem wynoszącym od 28 do 141 dni. 
Od trzech nieterminowych wpłat Urząd naliczył odsetki w łącznej kwocie 
756,73 zł, które zostały zapłacone 27 grudnia 2017 r. (166 dni po upływie 
terminu płatności), a w przypadku 19 faktur Fundacja zapłaciła naliczone odsetki 
w kwocie 2 080,98 zł 12 lutego 2018 r., tj. po 26 dniach od upływu terminu 
płatności. Ponadto Fundacja uregulowała 27 grudnia 2017 r. należności 
wynikające z naliczonych przez Urząd odsetek w łącznej kwocie 6 349,70 zł za 
opóźnienie w spłacie faktur wystawionych w 2014 r. wynoszące od 42 do 406 
dni, tj. po 491 dniach od upływu terminu płatności; 

 w 2018 r. 16 faktur zapłacono w częściowej kwocie29 z opóźnieniem 
wynoszącym od 15 do 164 dni, 6 faktur nie zostało zapłaconych wg stanu na 31 
grudnia 2018 r. Od nieterminowych i niepełnych wpłat Urząd naliczył odsetki 
w łącznej kwocie do zapłaty 446,64 zł oraz określił zaległe należności w kwocie 
29 244,61 zł. Wskazane należności Gminy wraz z naliczonymi odsetkami 
zostały spłacone do 21 maja 2019 r. Łączna kwota otrzymanych wpłat od 
Fundacji w 2019 r. wyniosła 97,3 tys. zł, a stan należności od Fundacji z tytułu 
faktur za energię elektryczną na dzień 30 maja 2019 r. wynosił 3,4 tys. zł. 

 (akta kontroli str. 69, 146, 615-639) 

                                                      
29 Od początku 2018 r. Urząd naliczał zaległe spłaty w pierwszej kolejności na spłatę naliczonych odsetek za 

opóźnienie w spłacie, a pozostałą część na spłatę należności głównej, w związku z czym w upomnieniu z 
dnia 31.12.2018 r. do uregulowania należności przekazanym Fundacji wykazane zostały pozostałe kwoty 
należności głównej faktur zapłaconych przez Fundację z opóźnieniem. 
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Urząd w okresie od 30 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2018 r. podejmował działania 
mające na celu wyegzekwowanie od Fundacji zapłaty należności z tytułu faktur VAT 
wystawionych z tytułu rozliczenia energii elektrycznej oraz wystawionych not 
odsetkowych za opóźnienie w spłacie faktur (od 31 marca 2017 r.), które polegały 
na wystawieniu siedmiu wezwań do zapłaty i jednego upomnienia. 

 (akta kontroli str. 70, 143-145, 668-682) 

Burmistrz wyjaśnił m.in., że nie podejmował czynności zmierzających do 
przymusowego wyegzekwowania zaległych kwot od wystawionych not odsetkowych, 
ze względu na trudną sytuację finansową Fundacji, która uległa pogorszeniu z uwagi 
na rosnące koszty utrzymania Zamku, gorsze prognozy dotyczące obłożenia pokoi 
hotelowych, podnajmu sal i organizowania imprez, wskazując, że istotny wpływ na 
powyższy stan rzeczy miało destrukcyjne działanie poprzedniego przedsiębiorcy 
prowadzącego restaurację w Zamku. Wziął pod uwagę, że przystąpienie do 
przymusowego wyegzekwowania od Fundacji zaległych odsetek doprowadziłoby de 
facto do naruszenia umowy z 2006 r. o dofinansowanie projektu „Adaptacja części 
Zamku Królewskiego w Niepołomicach na centrum konferencyjne z zapleczem 
hotelowym”(…). Zmiana operatora nie była możliwa, ponieważ naraziłaby to gminę 
na kilkumilionowe straty, z kolei wyegzekwowanie, w tym czasie, należności od 
Fundacji doprowadziłoby do blokady jej kont, a tym samym do braku możliwości 
regulowania bieżących należności. Urealniałoby to z kolei powstanie realnego 
ryzyka degradacji obiektu historycznego wpisanego na listę zabytków.  

 (akta kontroli str.70, 71-72,77, 79-116,117) 

16 maja 2016 r. Urząd wezwał Fundację do zapłaty zaległych należności za energię 
elektryczną. Wezwanie obejmowało niezapłacone faktury wystawione od lutego 
2015 r. do kwietnia 2016 r. na kwotę ogółem 230,8 tys. zł. Fundacja 17 maja 2016 r. 
złożyła do Urzędu pisemny wniosek o odroczenie terminu płatności zaległych 
zobowiązań za energię elektryczną do końca grudnia 2016 r.  

Szczegółowe zasady, sposób i tryb odraczania spłaty należności pieniężnych 
mających charakter cywilnoprawnych, przypadających Gminie Niepołomice, zostały 
określone w uchwale nr LXI/620/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 
11 marca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu 
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych 
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Niepołomice lub 
jednostkom jej podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej 
w przypadkach, w których umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty 
stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób do tego 
uprawnionych30. 

Burmistrz, który jest organem uprawnionym do udzielenia ulgi31, nie rozpatrzył 
złożonego wniosku zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr LXI/620/10 Rady 
Miejskiej, tj. albo w drodze pisemnego porozumienia stron w przypadku udzielenia 
ulgi (§ 6 ust. 1 pkt 2 uchwały), albo w drodze jednostronnego pisemnego 
oświadczenia woli wierzyciela w przypadku odmowy udzielenia ulgi (§ 6 ust. 2 
uchwały).  

Burmistrz wyjaśnił, że wniosek Fundacji został rozstrzygnięty negatywnie, co jednak 
(omyłkowo) nie nastąpiło z dochowaniem wynikającej z § 6 ust. 2 uchwały formy 
pisemnej. Pomimo to, Referat Księgowości Urzędu dokonał przypisu odsetek na 
koniec okresów sprawozdawczych, tj. na koniec 30 czerwca, 30 września, 
31 grudnia 2016 r., oraz naliczał i księgował odsetki od zaległych na dzień 17 maja 

                                                      
30 Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 226, poz. 1499. 
31 Przez udzielenie ulgi rozumie się umorzenie należności, odroczenie terminu lub rozłożenia na raty spłaty 

należności (§ 2 pkt 6 uchwały Nr LXI/620/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 11 marca 2010 r.). 
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2016 r. należności za energię elektryczną w wysokości 50% kwoty odsetek 
ustawowych obowiązujących w dniu złożenia wniosku o ulgę, w sytuacji gdy nie 
zachodziły okoliczności do ich obniżenia określone w § 3 ust. 4 uchwały, tj. nie 
odroczono terminu płatności. W efekcie zaniżono kwoty odsetek na koniec czerwca, 
września i grudnia 2016 r. w sprawozdaniach RB-27S o odpowiednio: 1,2 tys. zł; 
1,8 tys. zł; 1,5 tys. zł (łącznie 4,5 tys. zł). W notach odsetkowych nr 2/2016 z 28 lipca 
2016 r. oraz 3/2016, 4/2016, 5/2016 z 30 grudnia 2016 r. do Fundacji, podpisanych 
przez Burmistrza, naliczono odsetki analogicznie pomniejszone o 50% za okres 
od dnia następnego od daty złożeniu wniosku (od 18 maja 2016 r.) do dnia zapłaty. 
Fundacja dokonywała wpłat w okresie czerwiec-grudzień 2016 r. 

 (akta kontroli str. 31-34, 139, 140-141,142, 616-620, 676-677, 706, 712-725) 

Burmistrz w sprawie na jakiej podstawie i na czyje polecenie pracownik naliczał 
niższe kwoty odsetek, wyjaśnił, że naliczanie i księgowanie przez pracownika 
Referatu Księgowości odsetki od zaległych należności w wysokości 50% kwoty 
należnych odsetek było wyłącznie wynikiem błędnego zinterpretowania przez tego 
pracownika znaczenia dekretacji (GK)32 na wniosku Fundacji z 17 maja 2016 r. 
w powiązaniu z treścią § 3 ust. 4 ww. uchwały.  

(akta kontroli str. 139, 142) 

W toku kontroli NIK Urząd skorygował noty i wystąpił do Fundacji o zapłatę 
zaniżonych odsetek na łączną kwotę 4,3 tys. zł33. Fundacja 26 kwietnia 2019 r. 
uregulowała należną kwotę.  

 (akta kontroli str. 685-694) 

4. Gmina nie przekazywała Fundacji środków finansowych na prace konserwacyjne 
i remontowe na Zamku, natomiast sfinansowała w okresie 2015-2018 prace 
konserwacyjne i remontowe na Zamku za łączna kwotę 135,9 tys. zł brutto: 

 przegląd dachu oraz poprawa mocowań w obrębie kominów, okien, wyłazów 
i kalenicy oraz montaż płotków przeciwśniegowych (wartość brutto 49,1 tys. zł);  

 prace kowalskie, w tym wykonanie płotków śniegowych jako zabezpieczenie 
dachu zamkowego (wartość brutto: 20,2 tys. zł.);  

 realizacja częściowej wymiany konstrukcji wraz z całkowitą wymianą pokrycia 
dachowego w Osadzie Podegrodzie chata nr 1 (z grillem) z zastosowaniem 
deskowania oraz folii paroizolacyjnej przy Zamku (wartość usługi: 46,9 tys. zł); 

 realizacja wymiany konstrukcji istniejącej werandy z całkowitą jej wymianą oraz 
nowym zadaszeniem w Podegrodziu Chata nr 3 (z werandą) w Niepołomicach 
(wartość usługi 19,7 tys.).  

Udział Gminy w finansowaniu zadań wyniósł 100%. Zostały one ujęte w ewidencji 
księgowej Gminy jako inwestycje w środki trwałe.  

(akta kontroli str. 13, 15-17, 888-908, 930-931, 964-966, 967-985) 

5. Gmina w marcu 2015 r. poręczyła34 Fundacji podwyższenie limitu kredytu 
w rachunku bieżącym w kwocie 120 tys. zł (limit po podwyższeniu wynosił 
370 tys. zł). Kredyt przeznaczony był na sfinansowanie bieżącej działalności 
gospodarczej Fundacji. Zgodnie z § 2 ust. 2 umowy poręczenia, poręczenie 
obejmowało zobowiązania Fundacji istniejące w chwili udzielenia poręczenia, jak 
i mogące powstać w przyszłości z tytułu umowy o kredyt, na wypadek, gdyby dłużnik 
nie wykonał tych zobowiązań w oznaczonym terminie, a zgodnie z § 5 umowy, 
poręczenie Gminy miało wygasnąć w chwili spłaty długu z odsetkami, prowizją 

                                                      
32 Oznacza „główny księgowy”. 
33 Noty odsetkowe korygujące nr 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019 z 8 kwietnia 2019 r. 
34 Umowa poręczenia nr 1/15 zawarta w dniu 23 marca 2015 r. pomiędzy Małopolskim Bankiem Spółdzielczym 

z siedzibą w Wieliczce, Oddział w Niepołomicach a Gminą Niepołomice reprezentowaną przez Burmistrza 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Niepołomice. 
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i innymi należnościami Banku. Aneksem nr 3/15 z 30 grudnia 2015 r. został 
wydłużony termin spłaty kredytu z 31 grudnia 2015 r. do 30 stycznia 2016 r. bez 
zmiany pozostałych warunków umowy o kredyt w rachunku bieżącym. Poręczenie 
udzielone przez Gminę wygasło z dniem 30 stycznia 2016 r.  

(akta kontroli str. 780-781, 785-791, 1292-1293) 

W planie wydatków w uchwale budżetowej Gminy na 2015 r.35 nie zabezpieczono 
środków na potencjalne spłaty w danym roku zobowiązania z tytułu udzielonego 
poręczenia w kwocie 120 tys. zł. Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach 
publicznych uchwała budżetowa określa kwotę wydatków przypadających do spłaty 
w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji 
udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że udzielone poręcznie Fundacji (120 tys. zł) miało 
charakter krótkoterminowy.  

W sprawie nieujęcia poręczenia w wieloletniej prognozie finansowej Gminy36 
(art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych) Skarbnik Gminy wyjaśniła, że 
zgodnie z art. 229 ustawy wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej 
i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej 
w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz 
długu jednostki samorządu terytorialnego. 

Skarbnik Gminy w sprawie niewykonania wymogu określonego w art. 37 ust.1 pkt 2 
lit. e ustawy o finansach publicznych w związku z udzielonym poręczeniem dla 
Fundacji, tj. podania do publicznej wiadomości wykazu udzielonych poręczeń 
i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą, 
wyjaśniła, że sprawozdanie z wykonania budżetu jst, o którym mowa w art.37 ust.1 
pkt 2, sporządza się według stanu na 31 grudnia. Udzielone Fundacji poręczenie, 
jako krótkoterminowe, wygasło 31 grudnia 2015 r. i dlatego nie zostało wykazane 
w przedmiotowym sprawozdaniu37.  

(akta kontroli str. 782, 783) 

NIK zwraca uwagę, że zgodnie z umową poręczenia termin, w którym poręczenie 
wygasa, został określony jako chwila spłaty długu. W dniu 30 grudnia 2015 r. 
Fundacja zawarła aneks do umowy kredytowej, przedłużając spłatę kredytu z 31 
grudnia 2015 r. do 30 stycznia 2016 r. Art. 37 ust.1 pkt 2 lit. e ustawy o finansach 
publicznych obliguje organ wykonawczy jst do podania w terminie do 31 maja roku 
następnego (za cały poprzedni rok budżetowy) informacji obejmujących wykaz 
udzielonych poręczeń, z wymienieniem podmiotów, których poręczenia dotyczą, 
i nie uzależnia tego obowiązku od wartości i terminu poręczenia na koniec okresu 
sprawozdawczego.  

6. Gmina w latach 2015-2018 finansowała zakup środków trwałych oraz usług 
związanych z montażem i modernizacją 10 środków trwałych zlokalizowanych 
w budynku i otoczeniu Zamku na łączną kwotę 894 tys. zł brutto, 
zaewidencjonowanych dla obiektu „Zamek” (Budynek, Otoczenie) jako środki 
trwałe38: 

 Zakup wraz z montażem pompy ciepła z funkcją ogrzewania i chłodzenia 
(kolektor płaski i spiralny) dla potrzeb Zamku w ramach projektu „Instalacja 
systemów energii odnawialnej w gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz 
Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych”; 

                                                      
35 https://bip.malopolska.pl/umigniepolomice,m,278860,2015.html. 
36 https://bip.malopolska.pl/umigniepolomice,m,280301,2015.html?form-cs-s=wieloletniej. 
37 https://bip.malopolska.pl/umigniepolomice,a,1100042,sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-gminy-

niepolomice-za-rok-2015.html. 
38 Łączna wartość wg stanu na dzień zakupu: netto 1 415,1 tys. zł, brutto 1 740,5 tys. zł.  
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wartość brutto projektu 136,3 tys. zł, udział Gminy w finansowaniu wyniósł 
64,8 tys. zł (35,49%), pozostała część (64,51%) była finansowana w ramach 
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.  

 Wymiana wyeksploatowanych naświetlaczy metalo-halogenowych otaczających 
mury zamkowe na naświetlacze LED dla potrzeb Zamku, którą przeprowadzono 
w ramach projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej w gminach: 
Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności 
publicznej oraz domach prywatnych”; wartość brutto 35,4 tys. zł, udział Gminy 
w finansowaniu wyniósł 16,8 tys. zł (35,49%), pozostała część wartości projektu 
(64,51%) została sfinansowana ze Szwajcarsko-Polskiego Programu 
Współpracy. 

 Farma fotowoltaiczna zainstalowana w „Ogrodach Królowej Bony” w ramach 
projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej w gminach: Niepołomice, 
Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz 
domach prywatnych”; wartość brutto projektu 1 434,2 tys. zł, udział Gminy 
w finansowaniu wyniósł 686,2 tys. zł (35,49%), pozostała część wartości projektu 
(64,51%) sfinansowana ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 

 Modernizacja areny zawodniczej klubu jeździeckiego w Niepołomicach wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą, wartość brutto 10,5 tys. zł, udział Gminy 
w finansowaniu wyniósł 100%. 

 Zakup płyt OSB oraz montaż sceny drewnianej, wartość brutto 8 tys. zł, udział 
Gminy w finansowaniu wyniósł 100%. 

 Wykonanie oświetlenia terenu od strony hipodromu przy Zamku, wartość brutto 
18,3 tys. zł, udział Gminy w finansowaniu wyniósł 100%. 

 Dostawa urządzenia chłodniczego KCH-IM-ZN 1 ze sterowaniem 
elektronicznym, dla kubatury 30 m2, o mocy chłodniczej 2,50 kW, wartość brutto 
34,9 tys. zł, udział Gminy w finansowaniu wyniósł 100%. 
W wyniku oględzin stwierdzono, że zakupiony środek trwały to zainstalowana 
w pomieszczeniach kuchennych Restauracji BONA w Zamku, w pomieszczeniu 
nr 1/14 (chłodnia), komora chłodnicza ze sterownikiem zewnętrznym 
elektronicznym zainstalowanym przed drzwiami wejściowymi do komory, komora 
była czynna, w chłodni znajdowały się produkty żywnościowe (przetworzone – 
np. talerze z pokrojoną wędliną, nieprzetworzone – np. jogurty, śmietany, masła, 
kartony mleka). 

(akta kontroli str. 912-958, 1015-1019) 

Burmistrz w sprawie na jakiej podstawie Fundacja używa w prowadzonej 
działalności restauracyjnej urządzenie chłodnicze i czy sporządzono w tym 
zakresie dokumentację (tj. protokół przekazania, umowa użyczenia czy inny 
dokument) wyjaśnił, że urządzenia stanowi własność Gminy. Faktyczne 
władztwo nad urządzeniem (nie wynikające ze stosunku prawnego) sprawuje 
Fundacja. Stan faktyczny (władanie podobne do władania charakteryzującego 
prekarium) nie oparty na więzi prawnej (brak umowy cywilnoprawnej) 
charakteryzuje swobodna odwołalności (na każde żądanie Gminy, Fundacja 
zobowiązana jest zwrócić urządzenie, którym włada, jego właścicielowi). 

(akta kontroli str.1137-1138) 

NIK zwraca uwagę, że pomimo iż gmina może samodzielnie decydować 
o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych, to jednakże 
ograniczenia samodzielności wynikają m.in. z odrębnych przepisów prawa39. 
Majątek gminy ma być wykorzystywany do zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
wspólnoty i realizacji zadań nałożonych na gminę. Obowiązkiem osób 

                                                      
39 Art. 45 ustawy o samorządzie gminnym. 
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uczestniczących w zarządzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie 
szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem 
tego mienia i jego ochrona40, a wykonaniu tego obowiązku nie służy stosunek 
grzecznościowy (prekarium). Należy także mieć na uwadze, że wydatki publiczne 
powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny41. Przekazanie przez 
użyczającego rzeczy w nieodpłatne używanie rodzi podatkowe konsekwencje po 
stronie przekazującego42 i biorącego w bezpłatne używanie43. 

 Wykonanie instalacji zewnętrznej gazu ziemnego DN40PE oraz instalacji 
wewnętrznej gazu DN32/35 z podejściami pod odbiorniki gazu: trzon kuchenny, 
kocioł CO i CCW, kg6p”; wartość brutto 13,9 tys. zł, udział Gminy w finansowaniu 
wyniósł 100%. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że prace wykonane były w części 
budynku Zamku, która jest wykorzystywana do działalności gospodarczej 
i w związku z tym, że opis na fakturach dotyczących tych prac nie wskazywał 
jednoznacznie jakie części Zamku one dotyczyły, podatek naliczony VAT z tych 
faktur nie został odliczony. Dla wskazanej inwestycji Gmina zleciła również 
wykonanie dokumentacji projektowej instalacji wewnętrznej gazu wraz 
z uzgodnieniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie oraz 
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę; wartość brutto 5,3 tys. zł. Udział 
Gminy w finansowaniu wyniósł 100%.  

 Zakup i montaż kotła gazowego (Junkers Bosch Pakiet – kocioł  kondensacyjny 
+ regulator pogodowy + zestaw powietrzno-spalinowy) kwota brutto: 15,9 tys. zł, 
udział Gminy w finansowaniu wyniósł 100%. W wyniku oględzin ustalono, że 
kocioł kondensacyjny Junkers wraz z instalacją został zamontowany 
w pomieszczeniach kuchni Restauracji BONA i służył do ogrzania wody i CO dla 
kuchni i Restauracji BONA. 

 Wykonanie instalacji linii ogrzewania CO i grzejników CO w salach 
restauracyjnych w Restauracji BONA, wartość brutto 19,3 tys. zł. Udział Gminy 
w finansowaniu wyniósł 100%. W wyniku oględzin stwierdzono, że instalacja 
i grzejniki CO były zamontowane w salach restauracyjnych w Restauracji Bona.  

(akta kontroli str. 862-874,879-887, 912-958, 964-966,986-1126) 

Burmistrz w sprawie, z jakich powodów sfinansowano ze środków budżetowych 
Gminy zakup i montaż w pomieszczeniach restauracyjnych wynajmowanych 
Fundacji na prowadzenie działalności restauracyjnej, kotła Junkers służącego do 
ogrzania wody i CO dla kuchni i Restauracji oraz instalację CO służącą do ogrzania 
sal restauracyjnych wyjaśnił, że wykonanie linii centralnego ogrzewania (instalacje 
CO, grzejniki, kocioł kondensacyjny) pozwoliło wyeliminować z użytku paleniska 
kominków opalanych drewnem, używanych do ogrzewania części pomieszczeń 
Zamku, a tym samym podniosło skuteczność procesu kontrolowania temperatury, 
wilgotności oraz zanieczyszczenia pyłowego obiektu zabytkowego, hamując przy 
tym proces degradacji tego obiektu i wpływając na poprawę stanu jego zachowania. 
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami należy do zadań własnych gminy (art. 7 
ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym). Tożsamy wniosek wynika z art. 71 ust. 
2 ustawy o ochronie zabytków44, który stanowi bowiem, że „sprawowanie opieki nad 
zabytkami, w tym finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót 
budowlanych przy zabytku, do którego tytuł prawny posiada jst, jest zadaniem 
własnym tej jednostki.” 

                                                      
40 Art. 50 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. 
41 Art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. 
42 Art. 16 ust 1 pkt 63 lit. c ustawy z dnia 15 lutego1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 865, dalej: „updop”). 
43 Art. 12 ust. 1 pkt 2 updop. 
44 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2018 poz.2067 ze zm.). 
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(akta kontroli str.1137,1138)  

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, należy wskazać, że Burmistrz nie odniósł 
się do funkcji zainstalowanego kotła, tj. ogrzewania ciepłej wody dla kuchni 
Restauracji. Art. 71 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków stanowi, że w zakresie 
sprawowania opieki nad zabytkami jednostka organizacyjna posiadająca tytuł 
prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego finansuje prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich 
i robót budowlanych przy tym zabytku.  

W przypadku instalacji linii ogrzewania CO i grzejników CO w salach 
restauracyjnych w Restauracji BONA nie wystąpiono o pozwolenie do 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i wykonano ją bez pozwolenia tego organu. 
Zgodnie z art. 36 ust.1 pkt 1 i 11 ustawy o ochronie zabytków pozwolenia wymaga 
prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 
zabytku wpisanym do rejestru, podejmowanie innych działań, które mogłyby 
prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku. Ponadto 
analogiczne uregulowania odnośnie wymogu posiadania pozwolenia zawierał 
obowiązujący w Gminie „Plan postępowania z zabytkiem Zamek Królewski 
w Niepołomicach” z 2011 r. 

(akta kontroli str. 875-877,1049-1064,1143-1144) 

Kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu wyjaśnił, że 
instalacja C.O. i grzejniki zostały wykonane w okresie grzewczym, w trybie 
awaryjnym, po awarii (niedrożności) kominków. Zdaniem firmy zajmującej się tym 
nie doszło do naruszenia struktury zabytku. Celowo została tak dobrana technologia 
wykonania i montażu instalacji, aby do tego nie doszło. Wykonana instalacja ma 
charakter tymczasowy, nie ingeruje w zabytek i jest demontowalna. W najbliższej 
przyszłości firma zamierza wykonać docelowy projekt instalacji ogrzewania sal 
restauracyjnych i wystąpić do Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora 
Zabytków z prośbą o uzgodnienie. Z uwagi na fakt, że prace miały charakter 
tymczasowo-naprawczy nie zostały zgłoszone w Wydziale Ochrony Zabytków. 
Niemniej jednak, jest to konieczne, to w jak najszybszym terminie wystąpimy do 
Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków z prośbą 
o przeprowadzenie kontroli i zaopiniowanie wykonanych prac naprawczych. 

(akta kontroli str.911, 1139, 1140, 1143) 

Gmina (poza ww. środkami trwałymi) sfinansowała z budżetu gminnego, z wydatków 
bieżących, zakupy dla Zamku: 

 W 2016 za łączną kwotę 12,1 tys. zł wykonano Programy Konserwatorskie 
w celu pozyskania pozwoleń Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Krakowie dla zadań zaplanowanych do realizacji w Zamku 
Królewskim w Niepołomicach do końca 2016 r. (sfinansowano z wydatków 
majątkowych), kontrole okresowe (półroczne) budynku Zamku, opracowano 
program konserwatorski pn.: Modernizacja systemu monitoringu w Zamku 
i projekt „Remont płotków przeciwśnieżnych na połaciach dachu od strony 
dziedzińca Zamku”. 
W kwietniu 2016 r. sfinansowano wykonanie modernizacji systemu TV 
przemysłowej do wersji full HDCVI w Zamku. Usługa obejmowała zakup monitora 
przemysłowego (32 cale) wraz z montażem i uruchomieniem systemu za 
3,1 tys. zł. Urząd nie udokumentował przekazania w użytkowanie sprzętu. 
W toku oględzin stwierdzono, że przedmiotowy monitor został zainstalowany 
w portierni przy wejściu głównym do Zamku i był użytkowany przez pracownika 
Fundacji w ramach czynności dozoru Zamku. Zgodnie z § 5 pkt 1.1 umowy 
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administrowania podstawowe zadanie administratora polegało na całodobowym 
dozorze obiektu, wspomaganym systemem monitorowania z możliwością 
utrwalania obrazu.  

(akta kontroli str. 38, 879-881, 912-958, 1158-1162) 

 W 2017 r. za łączną kwotę 3,4 tys. zł uzupełniono stężenia glikolu w układzie 
pomp ciepła, zakupiono naświetlacz SLM. 

 W 2018 r. za łączną kwotę 43,5 tys. zł przeprowadzono badanie okresowe windy 
w Zamku, naprawę systemu pomp ciepła (20,7 tys. zł), przeglądy i konserwacje 
pomp ciepła, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, nadzory archeologiczne 
w ramach zadania „Wykonanie instalacji zewnętrznej gazu ziemnego oraz 
instalacji wewnętrznej gazu z podejściami pod odbiorniki gazu dla Zamku”, 
kontrolę przewodów kominowych, wymianę instalacyjnych listew 
przypodłogowych, wykonanie malowanych maskownic oraz ich montaż przy 
instalacji grzejników w pomieszczeniach restauracji Bona, naprawę termy 
elektrycznej, lampy gazowej, montaż i naprawę kuchenek gazowych, taboretów 
gazowych będących na wyposażeniu kuchni Restauracji BONA prowadzonej 
przez Fundację (wartość brutto 2 tys. zł); nasadzono tuje w „Trójkącie 
z żurawiami” w Ogrodach Królowej Bony (wartość brutto – 3,1 tys. zł). 
Zgodnie § 5 pkt 1.9 umowy administrowania utrzymanie zieleni Ogrodów 
należało do zadań administratora, tj. Fundacji.  
Kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu, w sprawie 
z jakich powodów wydatkowano środki budżetowe Gminy na dwa ww. zadania, 
tj.: naprawę sprzętu w kuchni Restauracji i nasadzenia tuj, wyjaśnił, że dokonanie 
zmiany podłączeń gazowych było niezbędne ze względu na bezpieczeństwo 
obsługi; w przypadku naprawy termy elektrycznej zaistniała konieczność 
wymiany uszkodzonego elementu grzejnego. Podstawą nasadzenia tuj 
w ogrodach Bony, była przede wszystkim poprawa niekorzystnego wizerunku 
miejsca leżącego w samym centrum Niepołomic. Zastosowana do nasadzenia 
zastępczego tuja zachodnia w innej odmianie jest współczesnym 
odpowiednikiem poprzedniej (stara odmiana pomimo zabiegów pielęgnacyjnych 
rozkładała się pod własnym ciężarem) i pozwoli na dłuższe utrzymanie walorów 
przy zachowaniu pierwotnej koncepcji tego miejsca.  

(akta kontroli str. 39,1139, 1140-1157) 

 W 2019 r. za kwotę 2,2 tys. zł sfinansowano wykonanie 5-letniej kontroli 
okresowej stanu technicznej budynku Zamku w zakresie budowlano-
konstrukcyjnym. 

Łącznie na ww. zadania w 2016-2019 r. wydatkowano 64,3 tys. zł. 

(akta kontroli str.961-962) 

Realizując w latach 2015-2018 zadania inwestycyjne i zakupy do pomieszczeń 
zamkowych, Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu nie posiadał planu 
remontów/zakupów dla Zamku na dany rok budżetowy lub w dłuższym okresie. 

Kierownik Referatu w sprawie planów, zasad i kryteriów według jakich dokonywano 
wyboru zadań/zakupów w trakcie roku budżetowego, kto zgłaszał (pisemnie/ustnie) 
potrzeby zakupowe (Fundacja, działania własne Gminy), potwierdził, że Referat nie 
sporządzał planu remontów i podał, że realizacja zadań następowała na podstawie 
bieżących zgłoszeń i potrzeb. 

(akta kontroli str.1139, 1141) 

NIK zwraca uwagę, że efektywne wykorzystywanie środków publicznych winno się 
odbywać w oparciu o usystematyzowane potrzeby i zaplanowane w czasie 
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działania, a zatem w oparciu o dokument planistyczny dla zadania jakim jest 
utrzymanie Zamku (tj. plan remontów lub plan utrzymania Zamku). 

Gmina przekazała Fundacji środki na inne zadania niż prace konserwacyjne 
i remontowe. Burmistrz w związku z zawartą umową z Małopolską Kurator Oświaty 
w sprawie trybu przekazywania środków Funduszu Pracy przekazał na 
dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników dla Fundacji 
(pracodawcy) w 2016 r. kwotę 13,5 tys. zł i 2017 r. kwotę 8 tys. zł45. 

(akta kontroli str. 792-796) 

7. W październiku 2016 r. Gmina w ramach umowy najmu pomieszczeń hotelowych 
oddała w najem także wyposażenie pomieszczeń hotelowych i sal ekspozycyjno-
konferencyjnych, które szczegółowo zostało określone w załączniku nr 1 do aneksu 
nr 1 do umowy z 10 października 2016 r. Załącznik stanowiły kartoteka środków 
trwałych według stanu na 30 września 2016 r. (11 sztuk, łączna wartość 
początkowa: 241,1 tys. zł, wartość netto 44,8 tys. zł) takich jak m.in.: kocioł gazowy 
kondensacyjny, transporter szatniowy, projektory multimedialne, wizualizer cyfrowy, 
monitor plazmowy, videoterminal, oraz księga inwentarzowa (1699 sztuk, łączna 
wartość 953,5 tys. zł), do której wpisano m.in. stoliki, szafki, krzesła, pościele, 
monitory, lustra, dywany, rzutniki, mikrofony, nagłośnienie mobilne, wózki hotelowe. 

Według stanu na koniec 2018 r. wszystkie środki trwałe zostały zamortyzowane, 
z wyjątkiem kotła naściennego (wartość netto 27,2 tys. zł). Wartość pozostałych 
środków trwałych niskocennych (księga inwentarzowa) wyniosła 904,8 tys. zł.  

(akta kontroli str.287-293, 1133-1136) 

W styczniu 2019 r. Gmina zakupiła do sali konferencyjnej zlokalizowanej na 
poddaszu Zamku, wynajmowanej od Fundacji na sesje Rady Miejskiej, sprzęt 
i system konferencyjny do usługi transmisji obrad na żywo przez Internet (wartość 
brutto 51,4 tys. zł). Przedmiotowy zakup został ujęty w ewidencji środków Gminy.  

(akta kontroli str.1130-1132) 

8. W latach 2015-2018 Gmina kupowała od Fundacji usługi gastronomiczne, 
hotelowe, wynajmu pomieszczeń zamkowych, obsługi imprez. 

8.1. Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy pzp, tj. bez zastosowania ustawy z powodu 
nieprzekroczenia wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro, Gmina 
zamawiała w Fundacji usługi: 

 w 2015 r. za kwotę ogółem 252,2 tys. zł brutto, w tym usługi gastronomiczne za 
159,6 tys. zł brutto, 145,4 tys. zł netto, co stanowiło równowartość 34,4 tys. euro 
(kurs – 4,224946),  

 w 2016 r. za kwotę ogółem 303,6 tys. zł brutto, w tym usługi gastronomiczne za 
205,5 tys. zł brutto, 185,9 tys. zł netto, co stanowiło równowartość 44,5 tys. euro 
(kurs – 4,174947), 

 w 2017 r. za kwotę ogółem 313,7 tys. zł brutto, w tym usługi gastronomiczne za 
231,3 tys. zł brutto, 205,7 tys. zł netto, co stanowiło równowartość 49,3 tys. euro 
(kurs – 4,1749), 

                                                      
45 Środki Funduszu Pracy przekazane do Gminy przez Wojewodę Małopolskiego. Środki wpływały od 

Wojewody na wyodrębniony rachunek Urzędu pn. Kształcenie młodocianych pracowników i były następnie 
przekazywane na rachunek Fundacji. 

46 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego 
w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 
1692). 

47 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego 
w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 
2254). 
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 w 2018 r. za kwotę ogółem 250,1 tys. zł brutto, w tym usługi gastronomiczne za 
184,6 tys. zł brutto, 170,8 tys. zł netto, co stanowiło równowartość 39,6 tys. euro 
(kurs – 4,3117)48. 

(akta kontroli str. 425-460, 461-462, 471- 487) 

W latach 2015-2018 wartość zakupionych usług gastronomicznych przekroczyła 
równowartość kwoty 30 tys. euro. Zgodnie z art. 5b pkt 2 ustawy pzp49 zamawiający 
nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na 
odrębne zamówienia, w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości. 

Burmistrz w sprawie nieprzeprowadzenia postępowania na zakup usług 
gastronomicznych wyjaśnił, że Fundacja nie była jedynym dostawcą usług 
gastronomicznych dla Gminy. Zlecanie realizacji usług gastronomicznych Fundacji 
dokonywane było w miarę bieżących potrzeb, w związku z czym trudno było ustalić 
wielkość całorocznych zamówień gastronomicznych. Nie bez znaczenia pozostaje 
przy tym, że Regionalna Komisja Orzekająca (RKO) orzeczeniem RKO-522/69/14 
z dnia 9 stycznia 2015 r. uniewinniła Burmistrza od zarzutu analogicznego do 
zarzutu zdającego się wynikać z pytania kontroli NIK (nr 1a objętego treścią pisma 
z dnia 20 lutego 2019 r.), wobec braku znamion naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych. RKO w uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia położyła nacisk na fakt, 
że zlecanie realizacji usług gastronomicznych dokonywane w miarę bieżących 
potrzeb w istocie uniemożliwiało ustalenie wielkości całorocznych zleceń usług 
gastronomicznych. 

 (akta kontroli str.147, 159, 382-402) 

Należy wskazać, że wniosek rozpatrywany przez RKO w zakresie naruszenia 
dyscypliny finansów publicznych dotyczył naruszenia ustawy pzp przy zlecaniu 
usług gastronomicznych w 2011 r. W kolejnych latach 2015-2018 Gmina również 
dokonywała zamówień na usługi gastronomiczne, których wartość przekraczała 
30 000 euro, a zatem miały charakter usług powtarzających się corocznie 
i możliwych do oszacowania.  

Gmina zlecała usługi gastronomiczne również innym niż Fundacja podmiotom: 
w 2015 r. na kwotę 52,3 tys. zł (34 faktury), w 2016 r. na kwotę 45,9 tys. zł (34 
faktury), w 2017 r. na kwotę 37,5 tys. zł (37 faktur), w 2018 r. na kwotę 63,1 tys. zł 
(30 faktur). 

(akta kontroli str. 461, 463-470) 

Burmistrz w sprawie w jaki sposób planowano, na etapie prac nad projektem 
budżetu, środki na zakup usług gastronomicznych w Gminie, w tym w § 4300 
wyjaśnił, że zlecanie usług gastronomicznych dokonywane było w miarę bieżących 
potrzeb, co w istocie uniemożliwiało ustalenie wielkości całorocznych zleceń. Z tego 
też powodu wewnętrzne jednostki organizacyjne Urzędu na etapie prac nad 
projektem budżetu nie wyszczególniały kwot planowanych na usługi 
gastronomiczne. Nie przyjęto stopnia szczegółowości planowania kwot w § 4300, 
jako że przyjęcie stopnia szczegółowości, o którym mowa, nie jest obowiązkowe. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że plan na wydatki na zakup usług gastronomicznych 
w 2015-2019 był zabezpieczany w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, 
zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. 

(akta kontroli str.166, 168, 170) 

                                                      
48 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego 

w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 
2477). 

49 Poprzednio art. 32 ust. 2 pzp w wersji obowiązującej do 27 lipca 2016 r. 
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Zgodnie z art. 32 ust. 1 pzp podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite 
szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone 
przez zamawiającego z należytą starannością. Jeżeli zamawiający dopuszcza 
możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, 
z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia 
jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. Ponieważ urząd corocznie 
dokonywał zakupu usług gastronomicznych, tak więc wartość tych usług mógł 
oszacować na podstawie wykonania z roku poprzedniego. 

RKO orzeczeniem RKO-522/5/19 z 11 marca 2019 r.50 uznała Burmistrza 
odpowiedzialnym naruszenia dyscypliny finansów publicznych polegającego na 
udzieleniu zamówień dla Fundacji na realizację usług gastronomicznych w 2017 r. 
(powyżej 30 000 euro) drogą częściowych zamówień wykonawcy, który nie został 
wybrany w trybie i na zasadach ustawy pzp, co stanowiło naruszenie art. 7 ust. 3 
i art. 32 ust. 2 w zw. z art. 34 ust. 1 ustawy pzp, a także art. 44 ust. 4 ustawy 
o finansach publicznych. Ponadto Komisja zwróciła uwagę, iż usługi gastronomiczne 
mieszczą się w kategorii usług społecznych i zgodnie z art. 138o ust. 1-3 ustawy pzp 
zamawiający winien udzielić tego zamówienia tworząc własną procedurę, 
z zachowaniem zasad przejrzystości, obiektywizmu i w sposób niedyskryminujący, 
zatem jedynymi minimalnymi formalnymi obowiązkami było zamieszczenie na 
stronie BIP lub internetowej ogłoszenia o zamówieniu oraz o udzieleniu zamówienia, 
czego Gmina nie dochowała. 

(akta kontroli str. 403-423) 

NIK podziela stanowisko zaprezentowane w orzeczeniu RKO.  

8.2. Na podstawie analizy usług zakupionych w 2018 r.51 przez Gminę w Fundacji 
(tj. usługi gastronomiczne, wynajem komnat zamkowych, obsługa techniczna) 
stwierdzono, że wydatki zostały poniesione na m.in. obchody rocznic, świąt 
(spotkania wigilijne), wydarzenia kulturalne organizowane na Zamku (Salony 
czwartkowe, Spotkania przy Czakramie), Dni Niepołomic, Pola Chwały, zakup usług 
gastronomicznych dla gości Burmistrza, wynajem sal na sesje Rady Miejskiej, na 
spotkania i narady dyrektorów placówek oświatowych, na spotkania organizacji 
społecznych sportowych, biznesowych, Bal Sylwestrowy, Bal Seniora, Bal 
Księżniczek (przedszkolaków), Bal Osób Niepełnosprawnych. I tak: 

 Na wynajem sal na sesje Rady Miejskiej wydano z budżetu Gminy 2,2 tys. zł 
brutto. W związku z tym, że na fakturach brak było wskazania, które 
sale/komnaty zostały odpłatnie udostępnione, Burmistrz wyjaśnił, że w sali 
konferencyjnej odbyło się 9 sesji, Sali Beczka - 1 sesja, Sali Portretowej – 
1 sesja. Urząd zapłacił Fundacji za wynajem Sali Portretowej (faktura VAT nr 
189/11/2018 wartość brutto 184,50 zł) w sytuacji, gdy zgodnie z umową najmu 
przedmiotowa sala została oddana w najem Muzeum na działalność statutową. 
Ponadto Sala Portretowa nie została wymieniona wśród sal podlegających 
wynajmowi dla Urzędu na podstawie cennika najmu52.  

W toku kontroli NIK, po skierowaniu do Burmistrza pytania o wyjaśnienia, 
6 marca 2019 r. Fundacja wystawiła notę korygująca do faktury, tj. skorygowano 
nazwę usługi na „wynajem i obsługa techniczna sprzętu nagłaśniającego”, kwota 
usługi pozostała bez zmian. Burmistrz w wyjaśnieniu podał, że na fakturze 
nr 189/11/2018 nieprawidłowo (błędnie) opisano nazwę usługi (wynajem 
komnaty), podczas gdy w rzeczywistości usługa dotyczyła odpłatnego wynajmu 

                                                      
50 Data wpływu do Urzędu 20 maja 2019 r.  
51 163 faktury VAT na łącznie 250 tys. zł. 
52 Uchwała nr 7/2017 Zarządu Fundacji z dnia 3 lipca 2017 r., zatwierdzona przez Prezydenta Zgromadzenia 

Fundatorów, tj. Burmistrza. 
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i obsługi technicznej sprzętu nagłaśniającego na pierwszą uroczystą 
(inauguracyjną) sesję Rady Miejskiej.  

(akta kontroli str.481-487, 147, 159, 166, 168, 176-178, 530,533, 536) 

NIK zwraca uwagę, że zgodnie z § 19 ust. 2 tiret drugie instrukcji obiegu, kontroli 
i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie53 dowody 
winne być sprawdzone pod względem merytorycznym, co polega m.in. na 
ustaleniu rzetelności ich danych, celowości, gospodarności i legalności operacji 
gospodarczych wyrażonych w dowodach. 

 Na usługi gastronomiczne na sesje Rady Miejskiej Gmina wydała 7 tys. zł brutto 
(jednorazowo wydatkowano od 720 zł do 1360 zł na sesję). Na fakturach brak 
było wskazania zakresu usługi gastronomicznej. Burmistrz wyjaśnił, że zakres 
usługi gastronomicznej w związku z poszczególnymi sesjami Rady był 
zróżnicowany i zależał przede wszystkim od czasu trwania sesji 
determinowanego liczbą punktów objętych porządkiem obrad oraz liczbą 
uczestników. Usługa gastronomiczna obejmowała kawę, herbatę, soki, wodę, 
ciastka i owoce.  

 (akta kontroli str.147,159, 481-487, 521,527) 

 Na Bal Sylwestrowy dla gości Urzędu Miasta wydano 19,2 tys. zł. W opisie 
merytorycznym faktury VAT pracownik Urzędu potwierdził wykonanie usługi 
gastronomicznej w kwocie ekwiwalentu kosztów biletów na Bal Sylwestrowy dla 
gości Urzędu Miasta. Referat Promocji i Kultury Urzędu nie posiadał 
dokumentacji potwierdzającej, dla ilu i jakich gości wydano bilety na Bal. 
Burmistrz wyjaśnił, że z zaproszeń skorzystało 25 par. Zwyczajowo na Bal 
Sylwestrowy zapraszani byli liderzy opinii społecznej, osoby powszechnie 
cenione, osoby wspierające instytucje gminne oraz przedstawiciele firm 
działających w obszarze Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej. Budowanie 
dobrego wizerunku Gminy (opinii o miejscu) wśród osób, o których mowa (które 
niejednokrotnie decydują o wydatkowaniu pieniędzy na cele publiczne związane 
z wykonywaniem zadań własnych gminy) stanowi niewątpliwie formę jej 
promocji. Urząd nie był uprawniony do przechowywania danych osobowych 
będących przedmiotem zapytania z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 
2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych (…).  

(akta kontroli str.147,160, 166, 169, 497-499) 

 Na usługi gastronomiczne (opisane na odwrocie faktur VAT jako „dla gości 
Burmistrza”) wydano 6,3 tys. zł brutto. Wydatki zaksięgowano w dziale 750 
Administracja publiczna rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu 
terytorialnego § 4300 Zakup usług pozostałych. Na fakturach brak było opisu 
zakresu merytorycznego spotkania, tj. tematu spotkania, wydarzenia, liczby osób 
uczestniczących. Zgodnie z § 6 instrukcji w sprawie obiegu dokumentów 
finansowych każdy dowód księgowy powinny charakteryzować m.in.: 
dokumentalność zaistniałych zdarzeń lub stanów (dokumentuje zdarzenia lub 
stany w danym miejscu i czasie) oraz rzetelność danych (odzwierciedlać stan 
faktyczny, realnie istniejący). Burmistrz w sprawie w jaki sposób sfinansowane 
usługi związane były z promocją Gminy wyjaśnił, że usługi były związane ze 
spotkaniami z przedstawicielami samorządów terytorialnych (wójtowie 
i burmistrzowie gmin z obszaru Powiatu Wielickiego), inwestorami, działaczami 

                                                      
53 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 139/09 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 21 października 

2009 r. w sprawie instrukcji obiegu dokumentów finansowo księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy 
Niepołomice. (dalej: instrukcja ws. obiegu dokumentów księgowych). 
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klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach I Ligi piłki nożnej oraz 
z pracami w ramach Komitetu Obchodów Stulecia Niepodległości, Kapituły 
Odznaki „Dąb Biznesu”, Komitetu „Park and Ride”. Spotkania, o których mowa, 
związane były bezpośrednio z promowaniem Gminy w środowiskach 
samorządowych, sportowych, kulturalnych, biznesowych etc. 

(akta kontroli str. 21,148, 150, 160, 521-523) 

 Na usługi gastronomiczne i wynajem komnat zamkowych, zamówione przez 
Wydziału Edukacji Urzędu na spotkania/narady z dyrektorami placówek 
oświatowych oraz konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, wydano 13,7 tys. zł 
brutto (12 faktur za wynajem na kwotę 3,9 tys. zł oraz 12 faktur za gastronomię 
na kwotę 9,8 tys. zł, w tym na spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej 5 tys. 
zł). Wydatki zaksięgowano na pozostałą działalność w dziale Oświata 
i wychowanie (dział 801 rozdział 80195 § 4300). W związku z tym, że na 
fakturach brak było opisu zakresu merytorycznego spotkania (tj. tematu 
spotkania/narady, liczby osób uczestniczących oraz zakresu usługi 
gastronomicznej) Burmistrz w sprawie przyczyn organizowania narad na Zamku, 
a nie w Urzędzie lub w jednej z placówek oświatowych wyjaśnił, że częstotliwość 
spotkań (narad) dyrektora Wydziału Edukacji z dyrektorami gminnych jednostek 
organizacyjnych wynikała z konieczności prawidłowego wykonywania zadań 
Gminy związanych z bieżącą działalnością jednostek, i była (w szczególności) 
uzasadniona wdrażaną od roku 2017 reformą oświaty oraz nowym 
rozporządzeniem ws ochrony danych osobowych. Spotkania (narady) oraz 
konkursy na stanowiska dyrektorów szkół odbywały się (w większości w Sali 
Jagiellońskiej) w Zamku z uwagi na to, że liczba uczestników (21-41 osób) 
uniemożliwiała ich organizowanie w pomieszczeniach Urzędu (brak odpowiednio 
dużej sali konferencyjnej), a pomieszczenia poszczególnych jednostek 
oświatowych były wykorzystywane do prowadzenia zajęć lekcyjnych. 

Burmistrz w sprawie, w jaki sposób sfinansowana usługa gastronomiczna 
związana była z zakresem wykonywanych obowiązków służbowych uczestników 
spotkania/narady wyjaśnił, że usługa gastronomiczna realizowana w trakcie 
spotkań obejmowała kawę, herbatę, soki, wodę, ciastka i owoce. Jako że 
spotkania (narady) trwały od 4 (czterech) do 6 (sześciu) godzin, zaś konkursy na 
stanowiska dla dyrektorów szkół od 6 (sześciu) do 8 (ośmiu) godzin – usługa 
gastronomiczna, o której mowa, związana była immanentnie z potrzebą 
(koniecznością) zaspokojenia podstawowych potrzeb funkcjonowania 
uczestników spotkań w czasie wykonywania przez nich pracy. 

(akta kontroli str.148, 151, 160-161, 167, 524, 1168, 1176) 

NIK zwraca uwagę, że obowiązki pracodawcy związane z zapewnieniem 
pracownikom posiłków i napojów w celu zapewnienia bezpiecznych 
i higienicznych warunków pracy (poza warunkami szczególnie uciążliwymi54) 
ograniczają się do zapewnienia wody lub innych napojów zgodnie § 112 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy55.  

 Na usługi organizacji cyklicznych „Spotkań przy Czakramie” w Zamku wydano 
łącznie 24,3 tys. zł brutto (9 faktur po 2,7 tys. zł zaksięgowanych wg klasyfikacji 
budżetowej na pozostałą działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego – dział 921 rozdział 92195 § 4300). Burmistrz wyjaśnił, że usługa 
obejmowała wynajem Piwnicy Gotyckiej i Piwnic Renesansowych, wypożyczenie 
sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia scenicznego, pracę akustyka oraz 

                                                      
54 Art. 232 Kodeksu pracy.   
55 Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze. zm. 
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przygotowanie sal (ustawianie krzeseł, ustawienie sceny, przenoszenie pianina, 
ustawianie wieszaków na ubrania, zapewnienie garderoby dla artystów itp.). 

(akta kontroli str.148, 155, 161, 539-541) 

 Na usługi gastronomiczne i obsługę techniczną cyklicznych spotkań „Salon 
Czwartkowy” w Zamku, wydano 7,6 tys. zł brutto (5 faktur za gastronomię na 
5,1 tys. zł, z czego jednorazowo wydatkowano od 360 zł do 2 280 zł oraz 5 faktur 
za obsługę techniczną na łącznie 2,5 tys. zł), zaksięgowanych wg klasyfikacji 
budżetowej na pozostałą działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego (dział 921 rozdział 92195 § 4300). Burmistrz wyjaśnił, że usługa 
obsługi technicznej spotkań „Salonu Czwartkowego”, odbywających się 
(w większości przypadków) w Sali Akustycznej obejmowała przygotowanie tej 
sali (sprzątanie przed i po, ustawienie krzeseł, ustawienie sceny, ustawianie 
świateł), ustawianie tzw. scenotechniki (światło i dźwięk), pracę akustyka. Usługa 
gastronomiczna obejmowała poczęstunki dla prelegenta/prelegentów oraz 
zaproszonych gości, przekąski na sali, na której odbywa się spotkanie (serwis 
kawowy - kącik z kawą i ciastkami dostępnymi dla publiczności). 

(akta kontroli str.148, 161, 156, 506) 

 Na usługę gastronomiczną na Bal Seniora 2018 wydano 27,9 tys. zł brutto, 
zaksięgowaną wg klasyfikacji budżetowej na pozostałą działalność w dziale 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921 rozdział 92195 § 4300). 
Na obsługę techniczną wydatkowano 2,5 tys. zł, zaksięgowaną jak wyżej. 
Na podstawie kalkulacji zamówienia przedstawionej przez Kierownika Referatu 
Promocji stwierdzono, że kwota za usługę gastronomiczną, którą sfinansowała 
Gmina (27,9 tys. zł), stanowiła pokrycie różnicy (straty) między kosztami 
cateringu Fundacji, rozumianego jako całość wydatków związanych 
z podawaniem jedzenia dla uczestników, organizatorów i obsługi oraz kosztami 
wypożyczenia zastawy (60,4 tys. zł), a wpływami z biletów rozprowadzanych 
przez Fundację (32,5 tys. zł, liczba sprzedanych biletów 542). 

(akta kontroli str.149, 161,167, 171-175, 500-505) 

 Na usługi noclegowe dla delegacji Miasta i Gminy Jawor (burmistrza, radnego, 
sekretarza) wydano na podstawie 4 faktur VAT56 łącznie 2,4 tys. zł.  
Zgodnie z § 2 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi 
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej 
z tytułu podróży służbowej57, z tytułu podróży służbowej pracownikom 
przysługiwały zwroty kosztów noclegów. Burmistrz w sprawie, dlaczego 
poniesiono z budżetu Gminy ww. wydatki, wyjaśnił, że współpraca partnerska 
zainicjowana została w roku 2006 (uchwała Nr LII/650/2006 Rady Miejskiej 
w sprawie wyrażenia woli nawiązania partnerskiej współpracy pomiędzy Miastem 
Niepołomice a Miastem Jawor). Przedstawiciele obydwu społeczności lokalnych 
są do siebie wzajemnie zapraszani a dobrym (umacniającym współpracę) 
zwyczajem jest to, że gospodarz (strona zapraszająca) pokrywa koszty pobytu 
gości. Dbałość o jakość relacji i utrzymywanie ich na odpowiednio wysokim 
poziomie z szacunku do przedstawicieli społeczeństw wspierających współpracę 
miast jest obowiązkiem organu wykonawczego gminy związanym z realizacją 
zadania z zakresu użyteczności publicznej, o którym mowa w przepisach 
art. 7 ust. 1 pkt 17-20 ustawy o samorządzie gminnym. 

(akta kontroli str.149, 157-158, 162-165, 488-496, 509-511) 

                                                      
56 Nocleg podczas Dni Niepołomic (01/02 czerwca 2018 piątek/sobota), nocleg po „Bieg po Puszczy (6 maja 

2018 niedziela), nocleg (19-20 grudnia 2017 r. wt-śr,) nocleg 30-31 grudnia 2017 r. (so-nd) 
57 Dz. U. poz. 167. 
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NIK zwraca uwagę, że obowiązki pokrycia kosztów podróży służbowych 
w pierwszej kolejności ciążą na pracodawcy delegowanego. 

8.3. W wyniku przeprowadzenia krzyżowego badania zestawień księgowych 
sprzedaży usług dla Gminy i faktur VAT przekazanych przez Fundację i Urząd za 
lata 2015 – 2018 oraz wyjaśnień stwierdzonych różnic, tj. za 2015 r. w stosunku do 
trzech faktur, ośmiu za 2016 r., 13 za 2017 r., trzech za 2018 r., Urząd w toku 
kontroli NIK: 

 wystąpił do Fundacji o zwrot 4,6 tys. zł z tytułu rozliczenia dwóch faktur za usługi 
gastronomiczne, tj.: nr 52/04/R/2016 z 29.04.2016 r. na kwotę 182 zł (faktura 
została dwukrotnie złożona na dzienniku podawczym Urzędu, opisana przez 
pracownika merytorycznego, dwukrotnie zapłacona; nr 6/04/R/2017 
z 10.04.2017 r. wystawiona dwukrotnie – raz na kwotę 4 tys. zł., drugi raz na 
kwotę 4,4 tys. zł, obie zapłacone przez Urząd). Fundacja 26 marca 2019 r. 
zwróciła środki 4,6 tys. zł; 
(akta kontroli str. 472-475, 1193-1194, 1196, 1242, 1249-1255, 1259-1261, 1268-

1271) 

 zapłacił w maju 2019 r. na rzecz Fundacji za cztery nieuregulowane faktury na 
łączną kwotę 7,8 tys. zł (53/04/R/2016 z 30.04.2016, 62/09/H/2016 z 27.09.2016; 
30/09/R/2017 z 25.09.2017 r.; 13/05/R/2017 z 12.05.2017r.). Urząd wyjaśnił, że 
brak było potwierdzenia wpływu faktur na dziennik podawczy Urzędu. Fundacja 
w wyjaśnieniach podała, że faktury co do zasady składane były na dzienniku 
podawczym Urzędu, w wyjątkowych sytuacjach były odbierane osobiście przez 
pracowników Urzędu po zakończeniu wydarzeń, których dotyczyły. Na części 
faktur widniały odręczne adnotacje wskazujące na odbiór faktury. Fundacja 
przekazała 26 marca 2019 r. do Urzędu duplikaty faktur i wystąpiła o zapłatę 
ustalając nowy termin płatności na maj 2019 r.;  

(akta kontroli str.1193-1194,1195-1196, 1219-1241,1243) 

 zapłacił w maju 2019 r. na rzecz Fundacji kwotę 799,50 zł za nieuregulowane 
w terminie dwie faktury. Urząd został wezwany do zapłaty (pismo Fundacji z 26 
marca 2019 r.) trzech faktur, które pomimo wpływu do Urzędu nie zostały 
uregulowane do czasu kontroli NIK (23/11/2016/H/FVS z 10.11.2016 r. na kwotę 
224 zł za nocleg; 142/05/2017 z 31.05.2017 r. na kwotę 615 zł i 150/06/2017 
z 1.06.2017 na kwotę 184,50 zł obie za wynajem sali). Zastępca Skarbnika 
wyjaśniła, że faktury zostały przekazane do opisu merytorycznego i nie wróciły 
do ref. Księgowości (dotyczyły Wydziału Edukacji Urzędu). Fundacja wyjaśniła, 
że nie miała świadomości, że faktury nie zostały zapłacone ponieważ zewnętrzne 
biuro rachunkowe nie poinformowało o braku wpłat. Urząd na podstawie 
wystawionych duplikatów faktur z 3 kwietnia 2019 r. uregulował zobowiązanie za 
najem sal 799,5 zł w nowym terminie określonym przez Fundację. Faktura 
23/11/2016/H/FVS z na kwotę 224 zł za nocleg została skorygowana 
(anulowana) jako niezamówiona przez Urząd, a przez dyrektora szkoły 
społecznej w Niepołomicach. 

(akta kontroli str.1193-1194,1195-1196, 1206-1218,1243-1246) 

Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu wystąpił o anulowanie dwóch niezapłaconych 
faktur, tj.:  

- 2/10/R/2018 z 3.10.2018 r. za usługę gastronomiczną (336 zł) – z powodu, jak 
wyjaśnił, iż nie dotyczyła usługi związanej z wykonywaniem zadań z zakresu 
edukacji, a w sprawie, co się stało z oryginałem faktury, który wpłynął do Wydziału 
Edukacji 10 października 2018 r. wyjaśnił, że został przekazany do referatu 
księgowości, czego z kolei nie potwierdził pracownik tego referatu, zatem 
najprawdopodobniej zaginął; 
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- 141/08/2018 z 31.08.2018 r. za wynajem sali (221,40 zł) z powodu, jak wyjaśnił, 
omyłkowego jej wystawienia. Dyrektor wyjaśnił, że we wrześniu 2018 r. zwrócił się 
do kierownika referatu o dopełnienie czynności niezbędnych do jej anulowania 
i jako, że poleceniu temu nie zadośćuczyniono, pismem z 5 kwietnia 2019 r. (tj. po 
otrzymaniu pytania kontrolerów NIK dlaczego faktura została zwrócona przez 
pracownika Wydziału Edukacji do Fundacji bez zachowania zasad obiegu 
dokumentów księgowych) zwrócił się o jej anulowanie.  

Fundacja anulowała obie faktury 21 maja 2019 r.  

(akta kontroli str. 1181-1191, 1193-1194, 1196, 1244, 1247-1268) 

NIK zwraca uwagę, że zasady postępowania w Urzędzie z dowodami księgowymi 
zostały określone w instrukcji w sprawie obiegu dokumentów finansowych. Zgodnie 
m.in. z § 19 instrukcji dokumenty księgowe winny były być poddane kontroli przed 
zaksięgowaniem, a obieg dokumentu od momentu wpływu do jednostki aż do 
momentu jego dekretacji i zaksięgowania powinien odbywać się najkrótszą drogą 
pomiędzy poszczególnymi stanowiskami według schematu stanowiącego załącznik 
nr 1 do instrukcji. Ponadto instrukcja regulowała zasady postępowania 
i korygowania zewnętrznych dowodów księgowych (§ 9 ust. 1 pkt 11), 
zobowiązywała do przestrzegania zasad obiegu, w tym zasad terminowości, 
samokontroli obiegu (poszczególne ogniwa kontrolują się nawzajem i wymuszają 
ciągły ruch obiegowy). 

 (akta kontroli str.19-20) 

9. W planie wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy na lata 2017-201958 
zawarto m.in. prognozę poziomu wydatków z tyt. umów najmu lokali użytkowych 
i gruntów w łącznej kwocie 412 tys. zł oraz dochodów z najmu lokali użytkowych 
w łącznej kwocie 272 tys. zł do zrealizowania w 2017 r. wraz z informacją, 
że wydatki uzależnione będą od potrzeb określonych w uchwałach budżetowych 
w poszczególnych latach, a w latach 2018 i 2019 nie przewidywano istotnych zmian. 
W planie zawarto również informację, że wolne lokale użytkowe wynajmowane będą 
w drodze przetargu lub bezprzetargowo (na okres do 3 lat) w przypadku małego 
zainteresowania. Burmistrz wyjaśnił, że w ramach łącznej wartości wydatków 
i dochodów zawartych w planie została uwzględniona prognoza wydatków 
i dochodów związana m.in. z udostępnieniem nieruchomości Zamku, a plan pod 
względem szczegółowości spełniał wymogi wynikające z przepisu art. 25 ust. 2a 
ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Gmina nie posiadała wcześniejszego planu, tj. na lata 2014-2016. Burmistrz 
wyjaśnił, że niesporządzenie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości 
na lata 2014-2016 było wynikiem niedopatrzenia pracownika Urzędu 
odpowiedzialnego za przygotowanie tego planu. 

(akta kontroli str.123, 126,323-333) 

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

1. Nie przeprowadzono czynności sprawdzających w zakresie stanu faktycznego 
wykazywanego w deklaracjach podatku od nieruchomości składnych przez 
Fundację, co było niezgodne z art. 272 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa 
(szczegółowy opis w sekcji Opis stanu faktycznego w pkt 2).  

(akta kontroli str. 542-596) 

                                                      
58 Zarządzenie nr 95/2016 Burmistrza z dnia 30 grudnia 2016 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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2. Nieprawidłowo naliczono kwoty odsetek w dwóch notach odsetkowych 
(nr 2/2015, nr 3/2016) wystawionych Fundacji od nieterminowych wpłat czynszu 
za najem, w wyniku czego zaniżono ich kwotę łącznie o 101,47 zł (szczegółowy 
opis w sekcji Opis stanu faktycznego w pkt 3). 

 (akta kontroli str. 69, 640-667, 684, 766-770, 771-779) 

3. Nie rozpatrzono wniosku Fundacji z 17 maja 2016 r. o odroczenie terminu 
płatności należności za energię elektryczną zgodnie z zasadami określonymi 
w uchwale Rady Miejskiej nr LXI/620/10, tj. albo w drodze pisemnego 
porozumienia stron w przypadku udzielenia ulgi, tj. na podstawie § 6 ust. 1 pkt 2 
uchwały, albo w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia woli 
wierzyciela w przypadku odmowy udzielenia ulgi, tj. na podstawie § 6 ust. 2 
uchwały (szczegółowy opis w sekcji Opis stanu faktycznego w pkt 3). 

(akta kontroli str.31-34, 139-142) 

4. Naliczano odsetki od zaległych na 17 maja 2016 r.(tj. na dzień złożenia wniosku 
o ulgę) należności za energię elektryczną w wysokości 50% kwoty należnych 
odsetek ustawowych, w sytuacji gdy nie zachodziły okoliczności do ich 
obniżenia określone w § 3 ust. 4 uchwały Rady Miejskiej nr LXI/620/10. 
W efekcie zaniżono kwoty odsetek na koniec czerwca, września i grudnia 
2016 r. w sprawozdaniach RB-27S oraz notach odsetkowych o łącznie 4,5 tys. 
zł (szczegółowy opis w sekcji Opis stanu faktycznego w pkt 3).  

(akta kontroli str. 31-34, 139-142, 616-620, 676-677,685-694, 706, 715-725) 

5. W budżecie Gminy w 2015 r. nie zaplanowano kwot wydatków z tytułu 
poręczenia kredytu dla fundacji w wysokości 120 tys. zł, co naruszało art. 212 
ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych, oraz nie podano do publicznej 
wiadomości informacji o udzielonym Fundacji poręczeniu, co było niezgodne 
z art. 37 ust.1 pkt 2 lit. e tej ustawy (szczegółowy opis w sekcji Opis stanu 
faktycznego w pkt 5). 

(akta kontroli str.782-783) 

6. Ze środków budżetowych Gminy zakupiono komorę chłodniczą za kwotę 
34,9 tys. zł i oddano ją do używania Fundacji na potrzeby działalności 
gastronomicznej, nie zawierając żadnej umowy w tym zakresie. W ocenie NIK 
działanie to naruszało zasadę rzetelnego udokumentowania zdarzenia 
gospodarczego oraz gospodarnego wydatkowania środków przez Gminę, gdyż 
urządzenie nie jest wykorzystywane do zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
wspólnoty i realizacji zadań nałożonych na gminę (szczegółowy opis w sekcji 
Opis stanu faktycznego w pkt 6). 

(akta kontroli str. 1015-1019, 1137-1138) 

7. Wykonano instalację linii ogrzewania CO i grzejników CO w salach 
restauracyjnych w Restauracji BONA bez wystąpienia o pozwolenie do 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, o którym mowa w art. 36 ust.1 pkt 1 
i 11 ustawy o ochronie zabytków (szczegółowy opis w sekcji Opis stanu 
faktycznego w pkt 6).  

(akta kontroli str. 875-877, 1049-1064,1139-1140) 

8. Udzielano zamówień na realizację usług gastronomicznych drogą częściowych 
zamówień wykonawcy, który nie został wybrany na zasadach określonych 
w art. 138o ustawy pzp, pomimo że ich wartość przekraczała 30 000 euro. 
Stanowiło to naruszenie art. 44 ust. 4 ustawy o finansach publicznych 
(szczegółowy opis w sekcji Opis stanu faktycznego w pkt 8.1). 

(akta kontroli str. 425-462, 476- 480) 
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9. Nie przestrzegano przepisów dotyczących obiegu dokumentacji finansowo-
księgowej, w wyniku czego za sześć faktur zapłacono po terminie płatności, 
dwukrotnie opłacono to samo zamówienie, anulowano dwie faktury w toku 
kontroli NIK (szczegółowy opis w sekcji Opis stanu faktycznego w pkt 8.3). 

(akta kontroli str.19-20, 472-475,1177-1271) 

10. Nie sporządzono planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 
2014-2016, co było niezgodne z art. 25 ust. 2 i 2a ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (szczegółowy opis w sekcji Opis stanu faktycznego w pkt 9). 

(akta kontroli str. 123, 126,323) 

3. Udzielanie dotacji dla Muzeum Niepołomickiego na 
utrzymanie, remont/konserwację siedziby oraz na 
realizację inwestycji związanych z siedzibą 

Gmina nie określiła zasad korzystania z nieruchomości Zamku przez Muzeum (poza 
rozliczaniem Muzeum za energię elektryczną). Umowy najmu z Muzeum, w których 
określono warunki i opłaty za korzystanie z pomieszczeń Zamku, zawierała 
Fundacja. Gmina przekazała Muzeum w latach 2015-2018 dotacje podmiotowe na 
zadania bieżące59, określoną corocznie w uchwale budżetowej Gminy, tj.: w kwocie 
1 900 tys. zł (2015 r.), 2 150 tys. zł (2016 r.), 2 000 tys. zł (2017 r.), 2 320 tys. zł 
(2018 r.) Gmina nie udzielała Muzeum dotacji celowych z budżetu Gminy na wydatki 
związane z jego siedzibą na Zamku. 

(akta kontroli str. 354, 361-375, 806-808,1275-1286) 

Burmistrz zatwierdził sprawozdania roczne (od 2015 r. do 2018 r.) z działalności 
Muzeum60 zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej61. 
Osiągnięty zysk netto, tj.: 81,1 tys. zł (za 2015 r.); 1,8 tys. zł (za 2016 r.); 25,1 tys. zł 
(za 2017 r.) oraz strata 18,8 tys. zł (za 2018 r.) zostały w całości przeniesione na 
fundusz rezerwowy Muzeum. Muzeum nie składało odrębnych rozliczeń dotacji 
podmiotowej otrzymanej w latach 2015-2017. Składało kwartalne oświadczenia, że 
otrzymaną w kwartale dotację wykorzystało na działalność statutową. Od lipca 
2018 r. zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej 
z budżetu Gminy dla samorządowych instytucji kultury regulowało zarządzenie 
Burmistrza z 23 lipca 2018 r., w którym zobowiązano instytucje kultury m.in. do 
rozliczenia dotacji do 31 stycznia roku następującego po roku, na który dotacja 
została udzielona. Muzeum terminowo złożyło rozliczenie dotacji za 2018 r., które 
zostało zatwierdzone przez Burmistrza. Dotację kwocie 2 320 tys. zł (plan pierwotny 
2 200 tys. zł.) wykorzystano w 100%, z czego kwotę 1 823 tys. zł na wynagrodzenia 
i pochodne (79%), na usługi obce kwotę 299,2 tys. zł (13%), na zużycie materiałów i 
energii kwotę 161,3 tys. zł (7%), podatki i opłaty 36,5 tys. zł (2%).  

 (akta kontroli str. 376-391, 1302-1304) 

We wrześniu 2018 r. Gmina na podstawie złożonego wniosku uzyskała pozwolenie62 
małopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków na wymianę przez Muzeum 
(jako inwestora) wadliwych okładzin podłóg oraz renowację powierzchni malarskich 
ścian i sklepień w pomieszczeniach recepcji Muzeum na Zamku.  

(akta kontroli str. 1163-1167) 

                                                      
59 Dział 921, rozdział 92118, paragraf 2480 klasyfikacji budżetowej. 
60 Sprawozdanie obejmowało: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową do sprawozdania 

finansowego za dany rok. 
61 Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1983). 
62 Termin ważności pozwolenia 30 czerwca 2020 r.  
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

4. Wykonywanie przez Miasto i Gminne Niepołomice 
obowiązków Zgromadzenia Fundatorów, tj. organu 
nadzorującego, opiniującego i inicjatywnego Fundacji 
„Zamek Królewski w Niepołomicach” 

1. Zgodnie z §15 Statutu Fundacji do Zgromadzenia Fundatorów należały wszystkie 
czynności nie zastrzeżone dla Zarządu i Rady Fundacji, a w szczególności 
uchwalanie regulaminu pracy Rady Fundacji, uchwalanie zmian statutu Fundacji, 
zawieszanie członków rady Fundacji, w tym przewodniczącego na czas oznaczony, 
podejmowanie uchwały w przedmiocie połączenia lub likwidacji Fundacji. 
Zgromadzenie Fundatorów reprezentowane przez Burmistrza nie dokonywało zmian 
w statucie Fundacji w okresie objętym kontrolą. Ostatnia zmiana statutu dokonana 
została uchwałą nr 4/2011 Zgromadzenia Fundatorów z dnia 3 października 2011 r. 

(akta kontroli str.12,340, 1297) 

2. Zgromadzenie Fundatorów (Burmistrz) sprawował nadzór nad działalnością 
Fundacji poprzez opiniowanie i zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów 
działania, a także projektów oraz programów realizacji celów Fundacji, które były 
opracowywane i przedkładane do zatwierdzenia przez Zarząd Fundacji. W okresie 
objętym kontrolą Prezydent Zgromadzenia Fundatorów (Burmistrz) zatwierdził: 

 wieloletni plan działania Fundacji na lata 2012-2019 wraz z czterema rocznymi 
planami działania Fundacji, 

 cztery projekty realizacji celów Fundacji dotyczące zadania „utrzymania 
i zachowania Zamku i jego otoczenia dla przyszłych pokoleń”. 

Ponadto zapoznawał się ze sprawozdaniami z działalności i sprawozdaniami 
finansowymi Fundacji sporządzanymi i przedkładanymi przez Zarząd Fundacji, 
a podlegającymi rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Radę Fundacji. W okresie 
objętym kontrolą Fundacja w składanych sprawozdaniach nie wykazała ujemnego 
wyniku finansowego. 

(akta kontroli str. 340-353) 

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

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: 

NIK zwraca uwagę, że czynności związane z przygotowaniem oraz 
przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby 
zapewniające bezstronność i obiektywizm (art. 7 ust. 2 pzp). Osoby wykonujące 
czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wyłączeniu, jeżeli 
pozostają w związku małżeńskim z wykonawcą. 

 Przygotowanie i przedłożenie Radzie Miejskiej w Niepołomicach projektu 1.
uchwały zmieniającej uchwały w sprawie ustanowienia Fundacji w zakresie 
określenia sposobu korzystania przez Fundację z nieruchomości stanowiącej 
kompleks zabytkowy Zamku i otoczenia. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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 Zaktualizowanie umowy administrowania zawartej z Fundacją w dniu 2.
1 lipca 2002 r. 

 Zaktualizowanie umów najmu zawartych z Fundacją w zakresie określenia 3.
pomieszczeń i powierzchni oddanych w najem. 

 Zawarcie umowy najmu pomieszczeń zamkowych na działalność Muzeum przez 4.
odpowiednio umocowany organ lub podmiot. 

 Przeprowadzanie czynności sprawdzających w zakresie stanu faktycznego 5.
wykazywanego w deklaracjach podatku od nieruchomości składnych przez 
Fundację. 

 Zawarcie z Fundacją stosownej umowy na korzystanie z komory chłodniczej. 6.

 Zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów finansowo - księgowych. 7.

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 Krakowie. 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 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania  
uwagi i 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. 

 

Kraków,    września 2019 r.  

 

Kontrolerzy 
      Monika Różańska 

Główny specjalista kontroli 
państwowej 

 
........................................................ 

podpis 

  
      Przemysław Sala 

Starszy inspektor kontroli państwowej 
 

........................................................ 
podpis 
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