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Wykaz stosowanych skrótów, skrótowców i pojęć 

Ustawa o finansach 
publicznych 

Ordynacja podatkowa 

Ustawa  
o samorządzie gminnym 

Ustawa o dochodach 
jednostek samorządu 

terytorialnego 

Ustawa o podatkach 
i opłatach lokalnych 

Ustawa przekształceniowa 

Ustawa o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji 

Ustawa o gospodarce 
nieruchomościami 

Ustawa o planowaniu 
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 

Prawo budowlane 

Ustawa o postępowaniu 
w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej 

Kodeks cywilny 

Kpa 

Ustawa o rachunkowości 

Rozporządzenie w sprawie 
informacji podatkowych 

Rozporządzenie w sprawie 
ewidencji podatkowej 

Rozporządzenie w sprawie 
zasad rachunkowości 

oraz planów kont 
dla organów podatkowych jst 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 305, ze zm.). 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1540, ze zm.). 

Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372, ze zm.). 

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672). 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, ze zm.). 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wie-
czystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo wła-
sności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040). 

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w admi-
nistracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, ze zm.). 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1990, ze zm.). 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741). 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1333, ze zm.). 

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743, ze zm.). 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1740, ze zm.). 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.). 

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 217, ze zm.). 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie 
informacji podatkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 68). 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie 
ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz. U. Nr 107 poz. 1138). 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. 
w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podat-
kowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375). 
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Rozporządzenia w sprawie 
postępowania wierzycieli 
należności pieniężnych 

Rozporządzenie w sprawie 
naliczania odsetek 

za zwłokę oraz opłaty 
prolongacyjnej 

Rozporządzenia w sprawie 
wzorów tytułów 

wykonawczych 

Rozporządzenie w sprawie 
wzoru i sposobu 

prowadzenia metryki sprawy 

Rozporządzenie w sprawie 
rodzajów spraw, w których 
jest wyłączony obowiązek 

prowadzenia metryki sprawy 

Rozporządzenie w sprawie 
zakresu informacji 

przedstawianych przez 
podmiot ubiegający się 

o pomoc de minimis 

Rozporządzenie w sprawie 
zaświadczeń o pomocy 

de minimis i pomocy 
de minimis w rolnictwie 

lub rybołówstwie 

Pomoc de minimis 

jst 

mpzp 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia: 30 grudnia 2015 r., 23 lipca 
2020 r. – w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1483, ze zm. oraz Dz. U. poz. 1294) oraz rozpo-
rządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 
18 listopada 2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności 
pieniężnych (Dz. U. poz. 2083). 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie 
naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu 
informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 703). 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia: 8 sierpnia 2016 r., 25 maja 
2020 r. oraz 25 maja 2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych 
stosowanych w egzekucji administracyjnej (odpowiednio: Dz. U. z 2018 r. 
poz. 850; Dz. U. poz. 968). 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie 
wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz. U. poz. 246). 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie 
rodzajów spraw, w których jest wyłączony obowiązek prowadzenia 
metryki sprawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 370). 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie 
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się 
o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, ze zm.). 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie 
zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie 
lub rybołówstwie ( Dz. U. z 2018 r. poz. 350). 

Szczególna kategoria wsparcia udzielanego przez państwo lub z zaso-
bów państwowych, która ze względu na swą małą wartość nie powo-
duje zakłócenia konkurencji w wymiarze unijnym i w związku z tym 
nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu, 
a w konsekwencji nie podlega obowiązkowi notyfikacji Komisji Europejskiej. 

Jednostka samorządu terytorialnego. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
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1. WPROWADZENIE 

Pytanie definiujące 
cel główny kontroli 
Czy organy wykonawcze 
gmin podejmowały 
prawidłowe i skuteczne 
działania w celu 
pozyskiwania dochodów 
własnych? 

Pytania definiujące cele 
szczegółowe kontroli 
1. Czy prawidłowo 

ustalano i pobierano 
podatki i opłaty 
lokalne? 

2. Czy podejmowano 
skuteczne działania 
mające na celu 
zwiększenie dochodów 
własnych gmin? 

3. Czy działania 
w zakresie 
dochodzenia 
zaległości z tytułu 
podatków i opłat 
lokalnych były 
prawidłowe 
i skuteczne? 

4. Czy przy udzielaniu 
ulg w spłacie 
zobowiązań z tytułu 
podatków i opłat 
lokalnych prawidłowo 
stosowano 
obowiązujące 
w tym zakresie 
przepisy? 

Jednostki 
kontrolowane 
10 urzędów miejskich 

Okres objęty kontrolą 

2017–2020 
z wykorzystaniem 
dowodów dotyczących 
zdarzeń, jakie 
nastąpiły w okresach 
wcześniejszych 
i późniejszych, 
które miały wpływ 
na kontrolowaną 
działalność. 

Dochody własne stanowią niezbędną podstawę działalności finansowej 
gmin. Na poziom tych dochodów wpływ mają organy gmin, decydując 
m.in. o wysokości obowiązujących stawek podatkowych oraz o wielkości 
udzielonych ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych. Wprowa-
dzone przez rady gmin zwolnienia mogą bowiem na przykład zachęcać 
przedsiębiorców do podjęcia działalności gospodarczej oraz tworzenia 
nowych miejsc pracy na terenie danej gminy i w ten sposób pozytywnie 
oddziaływać na poziom wpływów z tytułu udziału w podatku dochodo-
wym od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowym od osób prawnych 
(CIT). Z drugiej jednak strony zwolnienia takie obniżają poziom docho-
dów własnych. Polityka finansowa gmin winna więc polegać na takim 
pozyskiwaniu środków finansowych, aby możliwa była realizacja nałożo-
nych na gminy zadań. 

W latach 2017–2020 największy wpływ na poziom dochodów własnych 
gmin mają udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu pań-
stwa, tj. PIT i CIT. Nieco mniejszy był natomiast udział w tych dochodach 
wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych. W okresie tym dochody 
własne gmin na terenie kraju wzrosły z 96 388,9 mln zł w 2017 r. 
do 121 692,8 mln zł do 2020 r. i stanowiły połowę dochodów ogółem¹ 
wszystkich gmin. Tendencję wzrostową dochodów własnych odnotowano 
również w gminach województwa warmińsko-mazurskiego. Wzrosły one 
bowiem z 2748,2 mln zł w 2017 r. do 3586,9 mln zł w 2020 r., jednak 
ich udział w dochodach ogółem wyniósł nieco ponad 40%. Głównymi 
źródłami dochodów własnych były udziały w podatkach stanowiących 
dochody budżetu państwa (39%) oraz wpływy z tytułu podatków i opłat 
lokalnych (34%). 

Pomimo rosnących dochodów, w ostatnich latach zidentyfikowano pro-
blemy mogące mieć wpływ na pogorszenie sytuacji finansowej gmin, m.in. 
na skutek wzrostu kosztów realizacji zadań publicznych, obciążaniem jst 
nowymi zadaniami, czy też wzrostem płacy minimalnej (z 2 tys. zł w 2017 r. 
do 3 tys. zł w 2020 r.), co istotnie wpłynęło na poziom wydatków samo-
rządów, które zatrudniają około dwóch milionów pracowników. W 2020 r. 
odnotowano również spadek dochodów z tytułu udziału w podatku docho-
dowym od osób fizycznych (o 944 mln zł w stosunku do 2019 r.). Spowodo-
wane było to m.in. utratą pracy z powodu pandemii, likwidacją PIT dla osób 
poniżej 26. roku życia oraz zmniejszeniem stawki PIT w I grupie podatko-
wej z 18% do 17%. 

Skuteczność realizacji dochodów własnych przesądza zatem o samo-
dzielności ekonomicznej gmin i ma zasadnicze znaczenie przy konstru-
owaniu ich budżetów. Dlatego też gminy powinny poszukiwać sposobów 
na zwiększenie dochodów własnych, w tym korzystać z możliwości pobie-
rania wszystkich możliwych opłat lokalnych, zintensyfikować działania 
związane z monitoringiem wpływów z podatków i opłat, ich windykacją 
i egzekucją oraz racjonalnym podejściem do stosowania ulg i zwolnień. 

1 Na dochody ogółem jst, oprócz dochodów własnych, składają się m.in.: subwencja ogólna, 
dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki pochodzące z innych źródeł, w tym z budżetu 
Unii Europejskiej. 
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W celu utrzymania poziomu udziału w PIT i CIT, gminy powinny również 
podejmować działania mające na celu przyciągnięcie nowych mieszkań-
ców, zapobieganie depopulacji, a także działania proinwestycyjne – w celu 
powiększania majątku oraz rozwoju społecznego i gospodarczego. 

Infografika nr 1 
Skontrolowane gminy województwa warmińsko-mazurskiego 

Nowe Miasto Lubawskie 

Ostróda 
Pisz 

Działdowo 

Węgorzewo 

Gołdap 

Olecko 

Nidzica 

Kętrzyn 

Giżycko 

Źródło: dane własne NIK . 
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8 

             
                 
           

             
               

             
            

                 
               

           
             

             
           

   

           
           

             
                

           
           
               

           
             
               

         

           
             

                 
           
           
         

               
             

              
               

   

               
             

         
                 

                 
             

             
             

           

           
                 

             
               

                   
           

               
             

   

 

 

Działania organów 
wykonawczych gmin 
w celu pozyskiwania 
dochodów własnych 

nie zawsze były 
prawidłowe i skuteczne 

Organy wykonawcze gmin podejmowały działania w celu pozyskiwania 
dochodów własnych, jednak nie zawsze były one prawidłowe i skuteczne. 
Ustalono, że o ile we wszystkich skontrolowanych gminach nastąpiło 
zwiększenie dochodów własnych, to nie w pełni prawidłowo ustalano 
i pobierano podatki i opłaty lokalne. Ponadto we wszystkich gminach 
wystąpiły liczne nieprawidłowości w dochodzeniu zaległości z tego tytułu 
oraz w udzielaniu ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. 

W pięciu z dziesięciu gmin stwierdzono, że prawidłowo ustalano i pobie-
rano podatki i opłaty lokalne. W pozostałych pięciu wystąpiły natomiast 
nieprawidłowości polegające głównie na braku lub nierzetelnej weryfi-
kacji danych zawartych w informacjach i deklaracjach składanych przez 
podatników, nieegzekwowaniu obowiązku ich składania, co skutkowało 
niewymierzaniem lub zaniżaniem naliczanych podatków (25% bada-
nych spraw). 

Organy wykonawcze wszystkich skontrolowanych gmin podejmowały 
działania na rzecz zwiększenia pozyskiwanych dochodów własnych. 
W tym celu analizowano wysokość obowiązujących stawek podatko-
wych i podejmowano decyzje w zakresie ich podnoszenia lub obniżania, 
adekwatnie do sytuacji finansowej gminy. Diagnozowano również zagro-
żenia wynikające z negatywnych tendencji demograficznych i podejmo-
wano działania im przeciwdziałające oraz w celu przyciągnięcia nowych 
podmiotów gospodarczych. Podkreślenia jednak wymaga fakt, iż skon-
trolowane gminy nie skorzystały ze wszystkich możliwości zwiększenia 
dochodów własnych. Żadna z gmin nie pobierała bowiem opłaty reklamo-
wej, a pięć – opłaty od posiadania psa. 

W skontrolowanych urzędach podejmowano działania windykacyjne 
wobec podmiotów posiadających zadłużenie z tytułu podatków i opłat 
lokalnych, ale nie były one w pełni rzetelne. Nieprawidłowości w tym 
zakresie wystąpiły bowiem w dziewięciu z nich i polegały na nieter-
minowym wysyłaniu upomnień, niewystawianiu lub nieterminowym 
wystawianiu tytułów wykonawczych, a także na błędnym ewidencjonowa-
niu działań informacyjnych lub braku ich dokumentowania (41% bada-
nych spraw). W pięciu urzędach niezgodnie z ustawą o rachunkowości 
ewidencjonowano przedawnienia zaległości z tytułu podatków i opłat, 
zaś w dwóch nie podjęto skutecznych działań, które zapobiegłyby 
przedawnieniu roszczeń. 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia sposób prowadzenia przez 
organy wykonawcze gmin postępowań w sprawie przyznawania ulg 
podatkowych. W znacznej mierze prowadzono je bowiem nierzetel-
nie i niezgodnie z prawem. Nieprawidłowości w tym zakresie wystąpiły 
w każdej ze skontrolowanych gmin. Ujawniono je w 265 postępowaniach 
(79% poddanych kontroli), po przeprowadzeniu których przyznano ulgi 
podatkowe w łącznej kwocie 3825,4 tys. zł. Dotyczyły one zwłaszcza naru-
szenia ustawowych przesłanek stosowania ulg oraz prowadzenia postępo-
wań w sposób nieodpowiadający wymogom Ordynacji podatkowej. 

Organy wykonawcze pięciu skontrolowanych gmin nierzetelnie wywią-
zywały się również z obowiązku wynikającego z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f 
i g ustawy o finansach publicznych, dotyczącego publikowania wykazów 
podmiotów, którym m.in. w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umo-
rzeń lub rozłożono na raty spłatę zobowiązań podatkowych oraz udzielono 
pomocy publicznej. Nieprawidłowości stwierdzono bowiem w 14 wyka-
zach (23% skontrolowanych), a polegały one głównie na zaniżaniu kwot 
udzielonych ulg oraz na niewykazywaniu wszystkich podatników którym 
udzielono pomocy publicznej. 
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Skala stwierdzonych nieprawidłowości, ich powtarzalność w przypadku 
prowadzenia postępowań o przyznanie ulg podatkowych, a także nie-
przeprowadzanie audytu i kontroli wewnętrznej w obszarach w których 
je ujawniono wskazują, że w skontrolowanych urzędach zawodne były 
ustanowione systemy kontroli zarządczej, o której mowa w art. 68 i 69 
§ 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Przyjęte rozwiązania nie zapo-
biegły bowiem występowaniu nieprawidłowości. 
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Dochody ogółem 
i dochody własne 

we wszystkich gminach 
wykazywały tendencje 

rosnące 

W latach 2017–2020 dochody ogółem we wszystkich skontrolowanych 
gminach wykazywały tendencje wzrostowe (średnio o 30%). W okre-
sie tym nastąpił również wzrost dochodów własnych (średnio o 24%), 
wynikający głównie ze wzrostu pozostałych dochodów własnych, w tym 
m.in. z majątku gminy oraz wpłat od gminnych jednostek budżetowych 
(średnio o 38%), dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych (o 17%) oraz dochodów z tytułu podat-
ków lokalnych (o 14%). 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w poszczególnych latach 
okresu objętego kontrolą wykazywał tendencje spadkowe. Spowodowane 
to było m.in. przyjęciem w 2016 r. Programu 500+, który miał wpływ 
na wysokość uzyskiwanych przez gminy dochodów ogółem. Wskaź-
nik ten zmniejszył się aż w ośmiu gminach, a spadek wyniósł od 7 pkt 
do 1 pkt procentowego. Wzrost udziału dochodów własnych w dochodach 
ogółem odnotowano w dwóch gminach i wyniósł on od 1 pkt i 5 pkt pro-
centowych.  

W 2020 r. w ośmiu z 10 skontrolowanych gmin odnotowano wzrost docho-
dów własnych w stosunku do uzyskanych w 2019 r., średnio o 6%. Najwięk-
szy wzrost odnotowano w gminach Węgorzewo (o 3489,4 tys. zł, tj. o 12%) 
i Olecko (o 4107,4 tys.zł, tj. o 9%), najmniejsze zaś w gminach Pisz 
(o 660 tys. zł, tj. o 1%) i Nidzica (o 39,1 tys. zł, tj. o 0,1%). Jedynie w dwóch 
gminach odnotowano spadek dochodów własnych w 2020 r. w stosunku 
do stanu na koniec 2019 r.  [str. 21–22] 

Infografika nr 2 
Dynamika dochodów ogółem i dochodów własnych skontrolowanych gmin w latach 2017–2020 

dochody ogółem (w tys. zł) dochody własne (w tys. zł) 

Nidzica 
87 194 

32 926 (38%) 

Kętrzyn 

69 895 
40 039 (57%) 

Gołdap 

86 067 
34 118 (40%) 

Giżycko 

112 704 
54 545 (48%) 

Działdowo 

87 021 
37 001 (43%) 

RAZEM 

2017 r. 

389 097 (44%)887 579 

Nowe Miasto 
Lubawskie 
49 058 
20 937 (43%) 

Olecko 
96 823 
41 100 (42%) 

Ostróda 
125 541 
58 946 (47%) 

Pisz 
111 125 
43 211 (39%) 

Węgorzewo 

62 152 
26 274 (42%) 
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dochody ogółem (w tys. zł) dochody własne (w tys. zł) 

Nidzica 
92 836 

36 426 (39%) 

Kętrzyn 

77 786 
42 187 (54%) 

Gołdap 

93 745 
39 523 (42%) 

Giżycko 

128 911 
69 523 (54%) 

Działdowo 

86 401 
36 019 (42%) 

RAZEM 

2018 r. 

428 514 (45%)951 377 

Nowe Miasto 
Lubawskie 
52 096 
20 642 (40%) 

Olecko 
104 643 
46 216 (44%) 

Ostróda 
127 765 
62 001 (49%) 

Pisz 
122 202 
49 123 (40%) 

Węgorzewo 

64 991 
26 854 (41%) 

Nidzica 
102 163 

39 138 (38%) 

Kętrzyn 

86 587 
47 472 (55%) 

Gołdap 

97 264 
35 723 (37%) 

Giżycko 

146 344 
79 954 (55%) 

Działdowo 

91 535 
37 422 (41%) 

RAZEM 

dochody ogółem (w tys. zł) dochody własne (w tys. zł) 

2019 r. 

472 009 (44%)1 062 174 

Nowe Miasto 
Lubawskie 
57 205 
23 191 (41%) 

Olecko 
114 263 
46 185 (40%) 

Ostróda 
153 358 
77 779 (51%) 

Pisz 
135 517 
56 512 (42%) 

Węgorzewo 

77 938 
28 633 (37%) 

Nidzica 
119 447 

39 177 (33%) 

Kętrzyn 

101 397 
50 341 (50%) 

Gołdap 

104 970 
37 934 (36%) 

Giżycko 

160 251 
85 385 (53%) 

Działdowo 

107 201 
39 449 (37%) 

RAZEM 

dochody ogółem (w tys. zł) dochody własne (w tys. zł) 

2020 r. 

483 797 (41%)1 156 346 

Nowe Miasto 
Lubawskie 
59 383 
22 242 (37%) 

Olecko 
122 482 
50 292 (41%) 

Ostróda 
154 496 
69 683 (45%) 

Pisz 
142 589 
57 172 (40%) 

Węgorzewo 

84 130 
32 122 (38%) 

Źródło: wyniki kontroli w 10 jst. 
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Nieprawidłowości 
w ustalaniu wymiaru 

podatku 
od nieruchomości 

Nieprzeprowadzanie 
kontroli podatkowych 

u podatników 

Nieprawidłowości 
w realizacji dochodów 

z tytułu podatku 
od środków 

transportowych 

Realizacja obowiązków 
wynikających z ustawy 

przekształceniowej 

Postępowania podatkowe w przypadku podatku od nieruchomości były 
prowadzone przez organy wykonawcze gmin prawidłowo, a nieprawidło-
wości stwierdzono jedynie w trzech gminach spośród 10 skontrolowanych. 
Polegały one na naliczeniu podatku w kwocie niższej od należnej, niena-
liczeniu podatku za jeden rok podatkowy oraz naliczeniu kwoty podatku 
dla budynków mieszkalnych według stawki dla budynków zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej. 
Nieprawidłowości związane z brakiem działań pracowników skontrolowanych 
urzędów w sytuacjach nieskładania przez podatników informacji/deklaracji 
podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości stwierdzono w dwóch 
spośród 10 skontrolowanych urzędów, a przypadki braku działań w sytuacji 
niezgłaszania budynków do opodatkowania, stwierdzono w trzech urzędach. 
Podkreślenia wymaga fakt, że wszystkie skontrolowane urzędy, zgodnie z § 6 
ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie informacji podatkowych, otrzymywały 
od powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego comiesięczne informacje 
o zakończeniu budowy i wydanych pozwoleniach na użytkowanie. [str. 23–26] 
Zaledwie trzy spośród 10 skontrolowanych urzędów przeprowadzały kon-
trole podatkowe u podatników, określone w art. 281 § 1 Ordynacji podat-
kowej, a regulacje wewnętrzne w tym zakresie wprowadzono jedynie 
w dwóch urzędach. Pracownicy pozostałych siedmiu urzędów nie prze-
prowadzali kontroli podatkowych, co było najczęściej wyjaśniane pro-
wadzeniem bieżącej kontroli polegającej na weryfikacji przedkładanych 
dokumentów przez podatników oraz zbyt małą obsadą kadrową właści-
wych komórek organizacyjnych urzędów. [str. 26–27] 
Nieprawidłowości związane z brakiem lub nierzetelną weryfikacją danych 
przedkładanych przez podatników w deklaracjach na podatek od środków 
transportowych z danymi zawartymi w informacjach przekazywanych przez 
starostów powiatowych² oraz danymi wynikającymi z prowadzonych baz 
podatkowych, ujawniono w trzech spośród 10 skontrolowanych gmin. Związane 
one były z niepodejmowaniem działań w sytuacji nieskładania przez podatni-
ków deklaracji podatkowych oraz w sytuacjach, gdy złożone deklaracje zawie-
rały błędy lub były niekompletne. Skutkowało to uszczupleniami we wpływach 
należnego podatku oraz pobieraniem podatku w nieprawidłowej wysokości. 
W sytuacji nieterminowego składania deklaracji na podatek od środków 
transportowych, podejmowano wobec podatników działania informacyjne, 
zmierzające do złożenia przez nich stosownych deklaracji i uregulowania 
należności z tytułu podatku wraz z odsetkami. Podatnicy na ogół termi-
nowo i w prawidłowej wysokości dokonywali wpłat na podatek od środ-
ków transportowych. W przypadkach opóźnień we wpłacie podatku, które 
stwierdzono w siedmiu ze skontrolowanych gmin, podejmowano wobec 
podatników skuteczne działania windykacyjne. [str. 27–28] 
Po wejściu z dniem 1 stycznia 2019 r. w życie ustawy przekształceniowej, 
organy wykonawcze gmin prawidłowo i terminowo (tj. do końca 2019 r.) wyda-
wały zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 

2 Comiesięczne informacje o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach, przekazywane 
zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie 
informacji podatkowych. 
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własności w stosunku do przekształcanych nieruchomości. Wszystkie zbadane 
zaświadczenia spełniały wymogi określone w art. 4 ust. 3–4 ustawy prze-
kształceniowej oraz były terminowo przekazywane do wydziałów ksiąg wie-
czystych sądów właściwych dla nieruchomości podlegających przekształceniu. 
We wszystkich zbadanych przypadkach prawidłowo ustalono opłaty za naby-
cie prawa własności, tj. w oparciu o roczne opłaty za użytkowanie wieczyste 
danej nieruchomości obowiązujące w 2018 r. Nieprawidłowości dotyczące nie-
wydania wszystkich zaświadczeń do końca 2019 r. ustalono jedynie w dwóch 
gminach, zaś nieterminowe przekazywanie zaświadczeń do wydziałów ksiąg 
wieczystych, stwierdzono w trzech gminach. W ośmiu skontrolowanych gmi-
nach, właściciele nieruchomości mogli skorzystać z bonifikat od opłat za nabycie 
prawa własności na zasadach określonych przez ich organy stanowiące, a nie-
prawidłowości w stosowaniu bonifikat od opłat za nabycie prawa własności 
stwierdzono jedynie w jednej gminie. Właściciele nieruchomości terminowo 
wnosili opłaty przekształceniowe, zaś w przypadkach opóźnień pracownicy 
skontrolowanych urzędów w większości przypadków podejmowali stosowne 
działania windykacyjne. [str. 31–33] 
W ramach realizowanych przez organy gmin obowiązków podatkowych 
we wszystkich gminach analizowano na bieżąco sytuację finansową oraz 
wysokość obowiązujących stawek podatkowych, w szczególności w odniesie-
niu do stawek maksymalnych ogłaszanych przez Ministra Finansów³, lokalnych 
uwarunkowań społecznych i ekonomicznych, stawek obowiązujących w sąsied-
nich gminach, a także potencjalnych skutków wprowadzenia zmian stawek 
podatkowych. W efekcie prowadzonych analiz, w siedmiu gminach podnoszono 
obowiązujące stawki podatkowe (zwłaszcza w zakresie podatku od nierucho-
mości i od środków transportowych), a w trzech gminach stawki podatków 
obniżano. Ponadto, pracownicy skontrolowanych urzędów analizowali przy-
czyny przedawniania się zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych. Brak 
analiz lub nierzetelne prowadzenie analiz w zakresie przedawniania się zale-
głości z tytułu podatków i opłat lokalnych miało wpływ na nieprawidłowości 
stwierdzone w czterech spośród 10 skontrolowanych gmin. [str. 33, 35–37] 
Pomimo prowadzenia na bieżąco analiz sytuacji finansowej, w żadnej 
ze skontrolowanych 10 gmin nie opracowano odrębnych strategii doty-
czących możliwości zwiększenia dochodów własnych. Ponadto w żad-
nej ze skontrolowanych gmin nie korzystano ze wszystkich możliwości 
zwiększenia dochodów własnych, w tym poprzez pobieranie wszystkich 
możliwych opłat określonych w art. 3–4 ustawy o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego. Na przykład w żadnej z gmin nie korzystano 
z możliwości naliczania opłaty reklamowej określonej w art. 4 ust. 1 
pkt 2 lit. ca ww. ustawy oraz art. 17a ustawy o podatkach i opłatach lokal-
nych, wprowadzonej od 11 września 2015 r. ustawą o zmianie niektórych 
ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu4. W sześciu 
z 10 gmin nie pobierano opłaty adiacenckiej (określonej w art. 98a ust. 1 i 144 
ustawy o gospodarce nieruchomościami) z tytułu wzrostu wartości nierucho-

3 Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków 
i opłat lokalnych z dnia 28 lipca 2016 r. (M.P. poz. 779), z dnia 28 lipca 2017 r. (M.P. poz. 800), 
z dnia 25 lipca 2018 r. (M.P. poz. 745) oraz z dnia 24 lipca 2019 r. (M.P. poz. 738). 

4 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem 
narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. poz. 774, ze zm.). 

Analizowanie sytuacji 
finansowej gmin 
oraz wysokości 
obowiązujących stawek 
podatkowych 

Niekorzystanie 
ze wszystkich możliwości 
zwiększenia dochodów 
własnych 
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Podejmowanie działań 
w celu przeciwdziałania 

negatywnym tendencjom 
demograficznym 

oraz przyciągnięcia 
nowych podmiotów 

gospodarczych 

mości w wyniku jej podziału oraz wybudowania urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, a w pięciu gminach nie pobierano opłaty od posiadania psów określonej 
w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit c ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorial-
nego oraz w art. 18a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. [str. 33–35] 
We wszystkich skontrolowanych urzędach diagnozowano zagrożenia wyni-
kające z negatywnych tendencji demograficznych oraz podejmowano dzia-
łania im przeciwdziałające. Polegały one przede wszystkim na rozbudowie 
infrastruktury oświatowej, przygotowaniu terenów pod budownictwo wie-
lorodzinne, modernizacji i rozbudowie bazy rekreacyjno-sportowej oraz 
wprowadzeniu karty dużej rodziny i programów pomocowych dla rodzin 
wielodzietnych. Stwierdzono jednak, że pomimo podejmowanych działań, 
we wszystkich skontrolowanych gminach na koniec 2020 r. odnotowano 
spadek liczby mieszkańców w stosunku do stanu na dzień 1 stycznia 2017 r. 
od 1% do 6%. Podejmowano również działania w celu przyciągnięcia nowych 
podmiotów gospodarczych. Według stanu na koniec 2020 r. (w stosunku 
do stanu na dzień 1 stycznia 2017 r.) ich liczba wzrosła w ośmiu skontrolo-
wanych gminach od 3% do 22% (średnio o 9%). [str. 37–39] 

Infografika nr 3 
Przykłady działań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym tendencjom demograficznym oraz przyciągnięcie 
nowych podmiotów gospodarczych 

zwolnienia przedsiębiorców z podatku 
od nieruchomości w związku z utworzeniem 

i utrzymaniem miejsc pracy 

DZIAŁANIA 

rewitalizacja budynków 
i przestrzeni publicznej 

modernizacja obiektów 
zabytkowych 

modernizacja 
bazy sportowej 

rozbudowa 
placówek oświatowych 

przeznaczanie 
nowych terenów 
pod budownictwo 
mieszkaniowe 

uczestnictwo 
w programie 
Mieszkanie + 

uczestnictwo w Programie 
Rozwoju Mieszkalnictwa 

wprowadzanie specjalnych 
programów dla rodzin, 

w tym rodzin wielodzietnych 

zapobieganie wykluczeniu 
komunikacyjnego 

m.in. poprzez uruchamianie 
komunikacji gminnej 

przygotowanie terenów 
inwestycyjnych, w tym 
na terenie specjalnych 

stref ekonomicznych 

udział 
w targach 

tworzenie 
punktów obsług 

inwestora 

Źródło: wyniki kontroli w 10 jst. 

funkcjonowanie 
budżetu 
obywatelskiego 

unowocześnianie 
bazy kulturalnej 
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W latach 2017–2020 w dziewięciu gminach wzrosły zaległości ogółem 
z 71 743,4 tys. zł w 2017 r. do 94 830,7 tys. zł w 2020 r., tj. o 32%. Wyni-
kało to głównie ze wzrostu zaległości z tytułu podatków oraz z tytułu pozo-
stałych dochodów własnych, w tym z tytułu dochodów z majątku gminy. 
Największy wzrost zaległości odnotowano w gminach Ostróda i Olecko 
(odpowiednio o 67% i 56%), najmniejszy zaś w gminach Pisz i Działdowo 
(w obu gminach o 15%). Jedynie w gminie Węgorzewo w 2020 r. w odnie-
sieniu do 2017 r. nastąpił ich spadek o 8%. [str. 40] 

Wzrost zaległości 
ogółem i z tytułu 
podatków i opłat 
w skontrolowanych 
gminach 

Infografika nr 4 
Dynamika stanu zaległości w skontrolowanych gminach  w latach 2017–2020 

GMINA 

Działdowo 

Giżycko 

Gołdap 

Kętrzyn 

Nidzica 

Nowe Miasto Lubawskie 

Olecko 

Ostróda 

Pisz 

Węgorzewo 

Źródło: wyniki kontroli w 10  jst. 

zaległości na koniec 2017 r. w tys. zł 
ZMIANAzaległości na koniec 2020 r. w tys. zł 

4892 

5645 

9945 

12 826 

9134 

11 845 

3592 

4834 

10 776 

12 805 

3877 

4685 

6712 

10 451 

10 575 

17 669 

12 240 

14 070 

4849 

4455 

15% 

29% 

30% 

35% 

19% 

21% 

56% 

67% 

15% 

-8% 

We wszystkich skontrolowanych urzędach monitorowano wpływ należno-
ści z tytułu podatków i opłat lokalnych. Działania informacyjne, określone 
w art. 6 § 1b ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz 
w § 4 i w § 2 rozporządzeń z 2015 r. i 2020 r. w sprawie postępowania wie-
rzycieli należności pieniężnych, zmierzające do dobrowolnego wykonania 
obowiązków wynikających z przepisów prawa, pomimo ich wysokiej sku-
teczności (wynoszącej od 61% do 93%), prowadzono jedynie w sześciu 
spośród 10 objętych kontrolą urzędów. Ponadto w pięciu spośród sześciu, 

Nieprawidłowości 
w prowadzeniu działań 
windykacyjnych 
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Skala udzielonych ulg 
w spłacie zobowiązań 

podatkowych 

Znaczna skala 
nieprawidłowości 
w prowadzonych 
postępowaniach 

podatkowych 

w których podejmowano działania informacyjne ujawniono nieprawidło-
wości związane z nierzetelnym prowadzeniem rejestrów działań informa-
cyjnych, bądź brakiem ewidencjonowania podejmowanych działań. 

Nieprawidłowości w prowadzeniu działań windykacyjnych stwierdzono 
łącznie w dziewięciu gminach, a dotyczyły one 215 upomnień (41% zba-
danych) wysłanych podmiotom posiadającym zaległości z tytułu podatków 
i opłat oraz 145 tytułów wykonawczych (30% zbadanych). Nieprawidłowo-
ści te polegały w szczególności na nieterminowym wystawianiu upomnień 
oraz tytułów wykonawczych, niewystawianiu ich niezwłocznie, sporządze-
niu upomnień niezgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie postępo-
wania wierzycieli należności pieniężnych lub niezgodnie z wewnętrznymi 
uregulowaniami oraz niewystawianiu tytułów wykonawczych pomimo 
bezskutecznego upływu terminów wskazanych w upomnieniach. Ponadto, 
w dwóch z 10 skontrolowanych urzędów stwierdzono nieprawidłowości 
polegające na opieszałym prowadzeniu windykacji należności pieniężnych 
o charakterze cywilnoprawnym. W pięciu spośród 10 skontrolowanych 
urzędów stwierdzono również nieprawidłowości dotyczące ewidencjo-
nowania w księgach rachunkowych przypadków przedawnienia zaległo-
ści z tytułu podatków i opłat oraz niepodejmowania czynności mających 
na celu zapobieżenie przedawnieniu zaległości. [str. 40–46] 

W latach 2017–2020 do organów podatkowych 10 skontrolowanych gmin 
wpłynęło łącznie 1085 wniosków o udzielenie ulg podatkowych określo-
nych w art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej, na łączną kwotę 14 646,1 tys. zł. 
Po przeprowadzeniu postępowań podatkowych wydano łącznie 472 decy-
zje na łączną kwotę 6002,6 tys. zł, w tym 298 decyzji umarzających zale-
głości podatkowe (1357 tys. zł), 44 – odraczające lub rozkładające płatność 
podatku na raty (861 tys. zł) oraz 130 decyzji odraczających lub rozkłada-
jących na raty zaległości podatkowe (3784,6 tys. zł). 

Odnotowano wzrost liczby prowadzonych postępowań podatkowych w spra-
wach przyznania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych ze 185 w 2017 r. 
do 521 w 2020 r. Zwiększeniu uległa również kwota tych ulg z 1094,2 tys. zł 
do 2132,3 tys. zł. Uzasadnieniem udzielonych ulg były m.in. zła sytuacja 
finansowa i zdrowotna, przesłanki ekonomiczne oraz ponoszenie negatyw-
nych konsekwencji ekonomicznych związanych z Covid-19. Jedynie w dwóch 
gminach wprowadzono wewnętrzne uregulowania dotyczące szczególnych 
rozwiązań w związku z pandemią Covid-19. [str. 46–47] 

Powtarzają się te same nieprawidłowości dotyczące udzielania ulg podatko-
wych, które zostały ujawnione w toku poprzednich kontroli NIK. We wszyst-
kich skontrolowanych gminach nadal nie w pełni przestrzegano wymogów 
określonych w Ordynacji podatkowej. Nieprawidłowości w łącznej kwocie 
3825,4 tys. zł ujawniono bowiem przy prowadzeniu 265 postępowań podat-
kowych, które stanowiły 79% objętych badaniami NIK postępowań. 

Niewykazanie wystąpienia ustawowych przesłanek, które umożliwiają 
umorzenie zaległości podatkowej ujawniono w trzech spośród 10 objętych 
kontrolą gmin, a dotyczyło to 16 postępowań podatkowych (5% objętych 
badaniem). Organy podatkowe tych gmin, mimo że nie stwierdziły zaist-
nienia przesłanki „ważnego interesu podatnika” lub „interesu publicznego”, 
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o której mowa w art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej, to jednak udzieliły ulg 
podatkowych w kwocie wynoszącej łącznie 407,8 tys. zł (w tym umorzenia 
dotyczyły 83,2 tys. zł). 

We wszystkich gminach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie doku-
mentowania postępowań podatkowych. Całkowity brak dokumenta-
cji (oprócz wniosku podatnika nie zgromadzono innych dowodów) lub 
niepełne dokumentowanie przesłanek wskazanych przez podatników 
we wnioskach o przyznanie ulgi, wystąpiło w 198 postępowaniach (59% 
objętych badaniem). W postępowaniach tych nie podjęto działań w celu 
pozyskania materiału dowodowego potwierdzającego istnienie okoliczno-
ści wskazanych we wnioskach, a dokonanie ustaleń w ww. zakresie miało 
istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Stanowiło to naruszenie 
zasad określonych w art. 122 i art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej. 

Naruszenia zasad sporządzania decyzji administracyjnych stwierdzono w pięciu 
z 10 gmin objętych kontrolą. Dotyczyły one łącznie 80 decyzji przyznających ulgi 
podatkowe w kwocie 700,5 tys. zł (24% zbadanych), w których nie wywiązano 
się należycie z określonego w art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej obowiązku spo-
rządzenia uzasadnienia faktycznego i prawnego decyzji. W decyzjach tych jedy-
nie ogólnie odnoszono się do okoliczności jakie były przesłanką udzielenia ulgi 
(bez odniesienia się do dowodów, na podstawie których uznano te okoliczności 
za udowodnione) lub całkowicie odstępowano od sporządzenia uzasadnienia 
faktycznego, przez co naruszono art. 210 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej. 

Nieprzestrzeganie terminów załatwienia sprawy i niepowiadamianie stron 
o zwłoce i o przyczynie niedotrzymania terminu wydania decyzji, jak i nie-
wywiązywanie się z obowiązków mających na celu zapewnienie jawności 
prowadzonych postępowań (m.in. poprzez umożliwienie wnioskodawcom 
wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego), o których 
mowa m.in. w art. 139, art. 140, art. 123 § 1 i art. 200 § 1 Ordynacji podatko-
wej, stwierdzono w czterech z 10 skontrolowanych gmin. Nieprawidłowości 
te dotyczyły 36 postępowań podatkowych (11% badanych). [str. 47–52] 

Nieprawidłowości przy przyznawaniu przedsiębiorcom ulg podatkowych 
w ramach pomocy de minimis wystąpiły w dziewięciu gminach (stwier-
dzono je w 63% objętych kontrolą postępowań podatkowych). Dotyczyły 
one błędów w wystawianych zaświadczeniach oraz w sporządzaniu spra-
wozdań z udzielonej pomocy. 

Przyznanie pomocy de minimis, w kwocie 258,9 tys. zł, pomimo nieuzy-
skania od podatników, będących beneficjentami tej pomocy, dokumentów 
niezbędnych do jej udzielenia, w tym m.in. zaświadczeń o wielkości wcze-
śniej otrzymanej pomocy i dokumentów finansowych potwierdzających 
sytuację finansową za okres trzech lat obrotowych, ujawniono w czterech 
z 10 skontrolowanych gmin. Dotyczyło to 14 postępowań podatkowych 
(9% objętych badaniem). Stanowiło to naruszenie art. 37 ust. 7 ustawy 
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Niezgroma-
dzenie przez organ podatkowy pełnej i rzetelnej informacji o pomocy de 
minimis, jaką każdy podatnik wnioskujący o tę pomoc otrzymał w okresie 
trzech lat budżetowych mogło skutkować przekroczeniem dopuszczalnych 
limitów tej pomocy, określonych w rozporządzeniach Komisji UE. 

Nieprawidłowości 
w umarzaniu zaległości 
podatkowych w ramach 
pomocy de minimis 
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Nierzetelne 
wywiązywanie się 

z obowiązków 
sprawozdawczych 

Nieprzestrzeganie 
zasad przyznawania 

ulg w spłacie należności 
o charakterze 

cywilnoprawnym 

Nierzetelne 
upublicznianie wykazów 

podatników, którym 
umorzono zaległości 

podatkowe 
oraz udzielono pomocy 

publicznej 

Nienależyte wywiązywanie się z obowiązku wydawania zaświadczeń o udzie-
leniu pomocy de minimis stwierdzono w siedmiu z 10 skontrolowanych jedno-
stek, a dotyczyło to 41 przypadków przyznania takiej pomocy (26% badanych). 
Błędy polegały na wystawianiu zaświadczeń z opóźnieniem wynoszącym 
od jednego do 104 dni (co było niezgodne z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 
w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie 
lub rybołówstwie), nieujmowaniu umorzonych odsetek (co było niezgodne z § 3 
pkt 6 ww. rozporządzenia), niewskazywaniu numerów identyfikacji podatkowej 
wspólników lub błędnym wskazywaniu nazwy podmiotu gospodarczego 
(co było niezgodne z § 3a pkt 1 ww. rozporządzenia) oraz ujmowaniu w nich 
wartości udzielonej pomocy niezgodnej z wydanymi decyzjami. [str. 52–55] 

Nierzetelne wywiązywanie się z obowiązków sprawozdawczych, wyni-
kających z art. 32 ust. 1 i 32a ust. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej, wystąpiło w czterech z 10 skontrolowa-
nych jednostek. Dotyczyło to głównie przekazywania do UOKiK sprawoz-
dań z udzielonej pomocy z opóźnieniem wynoszącym od dwóch do 100 dni 
w stosunku do terminów określonych w § 6 odpowiednich rozporządzeń5 
oraz nierzetelnego sporządzenia sprawozdań, tj. m.in. błędnego podawania 
w nich niektórych wymaganych przepisami informacji, w tym wykazywa-
nia kwot innych niż wynikające z decyzji o umorzeniu, podawania błędnej 
lub niepełnej podstawy prawnej, nieujęcia lub podawania nieprawidłowego 
numeru decyzji. [str. 56] 

W latach 2017–2020 organy podatkowe skontrolowanych gmin przyznały 
łącznie 396 ulg dotyczących należności o charakterze cywilnoprawnym 
w kwocie wynoszącej łącznie 1431,5 tys. zł. Po przeprowadzeniu analizy 
111 (28%) przypadków udzielenia takiej pomocy w kwocie wynoszącej 
łącznie 758,1 tys. zł (53% udzielonych ulg), stwierdzono nieprawidłowości 
w 57 postępowaniach (51% zbadanych). Polegały one głównie na nieprze-
strzeganiu wymogów określonych w uchwałach podjętych przez radnych 
poszczególnych gmin. (str. 57) 

W pięciu z 10 skontrolowanych gmin nierzetelnie wywiązywano się rów-
nież z obowiązku wynikającego z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f i g ustawy o finan-
sach publicznych, dotyczącego publikowania wykazów osób fizycznych, 
prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej, którym m.in. w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umo-
rzeń lub rozłożono na raty spłatę zobowiązań podatkowych oraz udzielono 
pomocy publicznej. Nieprawidłowości stwierdzono w 14 wykazach na 60 
skontrolowanych (23%), a dotyczyły one głównie nierzetelnego sporzą-
dzenia 12 wykazów oraz niesporządzenia dwóch wykazów podatników, 
którym m.in. w zakresie podatków udzielono pomocy publicznej. Stwier-
dzone nieprawidłowości organy podatkowe tłumaczyły m.in. omyłką, prze-
oczeniem i błędami rachunkowymi. [str. 58–59] 

5 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej 
pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy 
(Dz. U. Nr 174, poz. 1081, ze zm.) uchylone z dniem 20 stycznia 2017 r. oraz rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, 
informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców 
we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1871). 
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Ustalenia poczynione w toku prowadzonych badań kontrolnych wskazują, 
że nadal powtarzają się ujawnione w toku poprzednich kontroli NIK nie-
prawidłowości w zakresie udzielania ulg podatkowych. Wskazują również 
na znaczne ryzyko wydania wadliwej decyzji o przyznaniu ulgi, udzielonej 
w wyniku nierzetelnego postępowania podatkowego. Ze względu na nie-
wielką liczbę odwołań od takich decyzji, bardzo rzadko są one weryfiko-
wane przez organy wyższego stopnia (samorządowe kolegium odwoławcze 
czy sąd administracyjny). Fakt ten, a także dowolność w podejmowaniu 
rozstrzygnięć, lekceważenie procedur oraz słabość kontroli wewnętrz-
nej wskazują na możliwość występowania w tym obszarze mechanizmów 
korupcjogennych. Świadczy to o nierzetelnym wykonywaniu obowiązków 
przez pracowników urzędów prowadzących badane sprawy, przy jednocze-
snym tolerowaniu takiego stanu przez przełożonych. Skala stwierdzonych 
nieprawidłowości wskazuje również, że w skontrolowanych jednostkach 
zawodne były ustanowione systemy kontroli zarządczej, o której mowa 
w art. 68 i 69 § 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Przyjęte rozwiąza-
nia nie zapobiegły bowiem nieprawidłowej realizacji zadań.  

W świetle ustalonych w toku kontroli NIK nieprawidłowości, brak zainte-
resowania audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej zagadnieniami 
związanymi z ustalaniem i poborem podatków oraz opłat lokalnych, dzia-
łaniami mającymi na celu zwiększenie dochodów własnych, działaniami 
w zakresie dochodzenia należności praz udzielania ulg w spłacie zobowią-
zań, skutkował ujawnieniem w toku przeprowadzonych kontroli szeregu 
nieprawidłowości. W przypadku ośmiu spośród 10 wystąpień pokontrol-
nych skierowanych do burmistrzów skontrolowanych gmin, skutkowało 
to również zamieszczeniem uwag wskazujących, że nie zapewnili oni sku-
tecznego nadzoru i efektywnej kontroli zarządczej, o której mowa w art. 68 
i 69 ustawy o finansach publicznych oraz zalecających dokonanie przeglądu 
przyjętych rozwiązań i podjęcia działań mających na celu zminimalizowa-
nie ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w ww. zakresie. [str. 59] 

Brak zainteresowania 
audytu wewnętrznego 
i kontroli wewnętrznej 
zagadnieniami 
związanymi 
z przedmiotem kontroli 
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Burmistrzowie miast 

Prezesi 
Regionalnych Izb 

Obrachunkowych 

Wprowadzenie przez organy wykonawcze gmin skutecznych narzędzi, sta-
nowiących element systemu kontroli zarządczej, ograniczających skalę nie-
prawidłowości w wymiarze i poborze podatków, w dochodzeniu należności 
z tytułu dochodów własnych oraz w prowadzeniu postępowań o udzielanie 
ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. 

Najwyższa Izba Kontroli po raz kolejny zwraca uwagę na występowanie 
nieprawidłowości w prowadzeniu postępowań podatkowych i w egzekwo-
waniu należności. W związku z tym wskazane jest objęcie przez Regionalne 
Izby Obrachunkowe szczególnym zainteresowaniem tych obszarów działa-
nia organów wykonawczych jst. 
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5.1. Ustalanie i pobór podatków oraz opłat lokalnych 

W pięciu skontrolowanych gminach wystąpiły nieprawidłowości dotyczące 
wymierzania i pobierania podatków i opłat lokalnych. Polegały one głów-
nie na braku lub nierzetelnej weryfikacji danych zawartych w informacjach 
i deklaracjach składanych przez podatników, a także na nieegzekwowaniu 
obowiązku ich składania. 

W latach 2017–2020 dochody ogółem we wszystkich skontrolowanych gmi-
nach wzrosły średnio o 30%. Największy wzrost odnotowano w gminach: 
Kętrzyn (o 45%, tj. z 69 895,3 tys. zł w 2017 r. do 101 396,9 tys. zł w 2020 r.) 
i Giżycko (o 42%, odpowiednio: z 112 703,6 tys. zł do 160 251,4 tys. zł), 
zaś  najmniejszy  w  gminach:  Gołdap (o  22%, z  86  066,8  tys.  zł  
do 104 969,6 tys. zł) i Nowe Miasto Lubawskie (o 21%, z 49 057,8 tys. zł 
do 59 382,7 tys. zł). 

W okresie tym nastąpił również wzrost dochodów własnych (średnio 
o 24%), wynikający głównie ze wzrostu pozostałych dochodów własnych, 
w tym m.in. z majątku gminy oraz wpłat od gminnych jednostek budżeto-
wych (średnio o 38%), dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych (17%) oraz dochodów z tytułu podat-
ków lokalnych (14%). Największy wzrost odnotowano w gminach: Giżycko 
(o 30 839,8 tys. zł) i Pisz (o 13 961 tys. zł), najmniejszy zaś w gminach 
Działdowo (o 2448,5 tys. zł) i Nowe Miasto Lubawskie (o 1305,3 tys. zł). 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w poszczególnych 
latach okresu objętego kontrolą zmniejszał się. Wskaźnik ten zmniej-
szył się w ośmiu skontrolowanych gminach, a spadek wyniósł od 7 punk-
tów procentowych w gminie Kętrzyn (z 57% w 2017 r. do 50% w 2020 r.) 
do 1 punkta procentowych w gminie Olecko (odpowiednio: z 42% do 41%). 
Wzrost udziału dochodów własnych w dochodach ogółem wystąpił w gmi-
nie Giżycko – wzrost o 5 punktów procentowych (z 48% w 2017 r. do 53% 
w 2020 r.) oraz w gminie Pisz – wzrost o 1 punkt procentowy (z 39% 
w 2017 r. do 40% w 2020 r.). Średni udział dochodów własnych w docho-
dach ogółem w latach 2017–2020 w skontrolowanych gminach, wynosił 
od 41% do 45%. 

W 2020 r. w ośmiu spośród 106 skontrolowanych gmin odnotowano wzrost 
dochodów własnych w stosunku do uzyskanych w 2019 r., średnio o 6%. 
Spowodowane to było m.in. przyjęciem w 2016 r. Programu 500+, który 
miał wpływ na wysokość uzyskiwanych przez gminy dochodów ogółem. 
Największy wzrost odnotowano w gminach Węgorzewo (o 3489,4 tys. zł, 
tj. o 12%) i Olecko (o 4107,4 tys. zł, tj. o 9%), najmniejszy zaś w gminach 
Pisz (o 660 tys. zł, tj. o 1%) i Nidzica (o 39,1 tys. zł, tj. o 0,1%). 

Jedynie w dwóch gminach7 odnotowano spadek dochodów własnych 
w 2020 r. w stosunku do stanu na koniec 2019 r. 

Dynamika dochodów 
skontrolowanych gmin 
w latach 2017–2020 

Sytuacja 
skontrolowanych gmin 
w 2020 r. 

6 Gmina Działdowo – wzrost w latach 2019–2020 o 5,4%, Giżycko – 6,8%, Gołdap – 6,2%, Kętrzyn – 6%, 
Nidzica – 0,1%, Olecko – 8,9%, Pisz – 1,2% oraz Węgorzewo – 12,2%. 

7 Gminy: Nowe Miasto Lubawskie i Ostróda. 
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 Wpływ pandemii 
Covid-19 na poziom 
dochodów własnych 

Przykłady 

W Nowym Mieście Lubawskim w 2020 r. w porównaniu do roku poprzed-
niego odnotowano spadek dochodów własnych o 948,4 tys. zł (o 4%), 
a wynikało to głównie ze zmniejszenia wpływów z majątku gminy 
(o 775,9 tys. zł, tj. o 48%, ze względu na niższe dochody uzyskane ze sprze-
daży nieruchomości). 

W Ostródzie w 2020 r. w porównaniu do roku poprzedniego odnotowano 
spadek dochodów własnych o 8096,4 tys. zł (o 10%), a wynikało to głównie 
ze zmniejszenia dochodów uzyskiwanych na podstawie odrębnych przepisów8 

o 8062,2 tys. zł (41%) oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych (o 1169,5 tys. zł, tj. o 4%). 

Szczegółowe dane na temat dynamiki dochodów 10 skontrolowanych gmin 
w latach 2017–2020, przedstawiono w załączniku nr 6.7. do informacji. 

Sytuacja epidemiologiczna związana z pandemią Covid-19 miała wpływ 
na poziom uzyskiwanych dochodów własnych przez gminy, a tym samym 
na realizowane i planowane zadania oraz inwestycje. Wprawdzie w ośmiu 
gminach w 2020 r. w stosunku do 2019 r. wystąpił wzrost dochodów 
własnych, jednakże w sześciu nastąpił spadek dynamiki w tym okresie 
w porównaniu do lat poprzednich (od 6 punktów procentowych w Nidzicy 
do 36 punktów procentowych w Ostródzie). 

Przykłady 

W Gołdapi sytuacja epidemiologiczna oraz ograniczenia w działalno-
ści przedsiębiorców, w szczególności z sektora turystyczno-hotelarskiego, 
gastronomicznego oraz kulturalno-rozrywkowego osłabiły kondycję spo-
łeczno-gospodarczą gminy. Skutkowało to zmniejszeniem wydatków na reali-
zację zadań bieżących oraz ograniczeniem możliwości wygospodarowania 
środków własnych na realizację planowanych inwestycji. 

W Nowym Mieście Lubawskim sytuacja epidemiologiczna związana z Covid-19 
spowodowała ograniczenie zakresu realizowanych i planowanych inwestycji 
w latach 2020–2021, jedynie do kontynuacji wcześniej rozpoczętych zadań 
z dofinansowaniem zewnętrznym oraz tych, które zaspokajały najpilniejsze 
potrzeby gminy. W latach 2020–2021 gmina zrezygnowała z realizacji dwóch 
zadań inwestycyjnych9 o łącznej wartości 3385,1 tys. zł, które przełożono 
na 2022 r. Ponadto przesunięto z 2020 r. na 2021 r. rozpoczęcie dwóch pro-
jektów10 z dofinansowaniem z RPO WiM11 na łączną kwotę 6016,9 tys. zł. 

Sytuacja epidemiologiczna związana z Covid-19 miała wpływ na dochody uzy-
skiwane przez miasto Ostróda. Obniżeniu uległy głównie wpływy z tytułu 
pozostałych dochodów własnych (z 22 706,2 tys. zł w 2019 r. do 14 890,6 tys. zł 
w 2020 r.), wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 
fizycznych (z 31 345,2 tys. zł do 30 175,7 tys. zł) oraz wpływy z tytułu opłat 
(z 688,7 tys. zł do 549,8 tys. zł). Wynikało to m.in. z ograniczenia działalności 
miejskiego targowiska oraz ograniczeń w branży hotelarskiej i turystycznej 

8 W tym m.in. z tytułu opłaty produktowej, zezwoleń na sprzedaż alkoholu, opłaty za parking, 
opłaty za zajęcie pasa drogowego, koncesji i licencji. 

9 „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim” (wartość zadania 
2473,1 tys. zł) oraz „Rewitalizacja fragmentu gotyckiego muru obronnego wraz z basztą przy 
ul. Kościelnej w Nowym Mieście Lubawskim (wartość zadania: 912 tys. zł). 

10 „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza” (wartość zadania: 4142 tys. zł) oraz 
„Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go maja (wartość zadania: 1875 tys. zł). 

11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020. 
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oraz niższych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. 
Z powodu pandemii nie zrealizowano również zadania „Ostróda Reggae Festi-
wal, jako element dziedzictwa kulturowego regionu”, gdyż nie odbyła się część 
koncertowa tego festiwalu. 

5.1.1. Wymiar i pobór podatku od nieruchomości 
Wszystkie skontrolowane urzędy, zgodnie z § 6 ust. 2 i 3 rozporządze-
nia w sprawie informacji podatkowych, otrzymywały od powiatowych 
inspektorów nadzoru budowlanego comiesięczne informacje o zakoń-
czeniu budowy i wydanych pozwoleniach na użytkowanie. Otrzymywane 
informacje były porównywane z prowadzonymi w urzędach ewidencjami, 
w tym ewidencjami podatku od nieruchomości oraz ewidencjami gruntów 
i budynków, które podlegały stosownej aktualizacji. 

W trzech gminach¹² nie podejmowano działań w przypadkach niezgła-
szania budynków do opodatkowania. Pracownicy trzech skontrolowa-
nych urzędów pomimo informacji otrzymywanych od organów nadzoru 
budowlanego o zakończeniu budowy i wydanych pozwoleniach na użyt-
kowanie, nie podejmowali działań w celu wyegzekwowania od podatni-
ków stosownych informacji (osoby fizyczne) i deklaracji podatkowych 
(osoby prawne). 

Przykłady 

W gminie Gołdap w 11 przypadkach (28% zbadanych) właściciele nieruchomo-
ści nie złożyli w wymaganym terminie informacji podatkowych, a urząd pomimo 
posiadania ww. informacji od PINB, do dnia kontroli NIK, nie podjął działań 
w celu wyegzekwowania tego obowiązku oraz naliczenia im podatku od nie-
ruchomości. Dopiero w toku kontroli NIK, wszczęto postępowania podatkowe, 
w wyniku których naliczono podatek w łącznej kwocie 19,9 tys. zł. Burmistrz 
podał, że główną przyczyną ww. sytuacji była absencja chorobowa pracowni-
ków, braki kadrowe jak również zmiana systemu komputerowego. 

W gminie Olecko stwierdzono jeden przypadek niezgłoszenia budynku 
do opodatkowania oraz braku działań pracowników skontrolowanego urzędu 
pomimo posiadania stosownych informacji od PINB. Dopiero w trakcie kon-
troli NIK wezwano podatnika do zł ożenia deklaracji i uiszczenia należnego 
podatku wraz z odsetkami. W dniu 14 maja 2021 r. podatnik złożył dekla-
rację podatkową oraz wpłacił 41,4 tys. zł tytułem należnego podatku oraz 
2,9 tys. zł odsetek. Burmistrz Olecka wyjaśnił zaistniałą sytuację niedopa-
trzeniem związanym z obciążeniem pracowników obowiązkami oraz sytuacją 
wynikającą z pandemii Covid-19. 

W gminie Węgorzewo w pięciu przypadkach (13% zbadanych) pomimo 
otrzymania z PINB w Węgorzewie zgłoszeń o zakończeniu budowy lub decyzji 
o pozwoleniach na użytkowanie budynków, pracownicy urzędu przez blisko rok 
nie podjęli, działań w celu wyegzekwowania od podatników informacji podat-
kowych oraz naliczenia podatku od tych nieruchomości. Działania takie pod-
jęte zostały dopiero w trakcie kontroli NIK. Odpowiedzialni za realizację tych 
zadań pracownicy wyjaśniali, że niepodjęcie działań w tych sprawach wynikało 
ze znacznego obciążenia zadaniami oraz z przeoczenia. 

12 Gminy: Gołdap, Olecko i Węgorzewo. 

Aktualizacja baz 
podatkowych podatku 
od nieruchomości 
w oparciu o informacje 
otrzymywane od PINB 

Brak działań w celu 
wyegzekwowania 
od podatników 
informacji/deklaracji 
podatkowych 
w celu zgłoszenia 
nowowybudowanych 
budynków 
do opodatkowania 
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Działania urzędów 
podejmowane 

w przypadkach 
nieterminowego 

przedkładania przez 
podatników informacji/ 
deklaracji podatkowych 

Weryfikacja danych 
wynikających 

z deklaracji podatkowych 
oraz dokumentowanie 

tych czynności 

W ośmiu gminach¹³ w przypadkach nieterminowego składania przez 
podatników informacji/deklaracji podatkowych (opóźnienia wynosiły 
od jednego do 274 dni), podejmowano działania zmierzające do wyeg-
zekwowania ich złożenia przez podatników (wezwania telefoniczne 
i pisemne, a w jednym przypadku przeprowadzono postępowanie w celu 
określenia zobowiązania podatkowego)14. 

W dwóch gminach15 stwierdzono, że pomimo upływu terminu do zło-
żenia przez podatników informacji/deklaracji podatkowej, pracownicy 
urzędów nie podejmowali żadnych działań w celu wyegzekwowania ich 
złożenia. 

Przykłady 

W Urzędzie Miejskim w Gołdapi stwierdzono, że w pięciu przypadkach 
(13% badanych spraw) w których nie złożono informacji podatkowych w termi-
nie (od wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podat-
kowego minęło od 103 do 325 dni) urząd nie wzywał podatników do złożenia 
wyjaśnień i nie wszczynał postępowań w celu określenia zobowiązania podat-
kowego. Ustalono ponadto, że w dwóch przypadkach wezwano podatników 
do przedłożenia stosownych informacji dopiero po 313 i 318 dniach od zaist-
nienia zdarzenia mającego wpływ na wielkość podatku lub jego powstanie oraz 
naliczono podatek w kwocie 1,8 tys. zł. Burmistrz wyjaśnił, że opóźnienia spo-
wodowane były głównie zmianami kadrowymi, absencjami chorobowymi oraz 
zmianą systemu komputerowego stosowanego w urzędzie. 

W Urzędzie Miejskim w Olecku ujawniono 12 przypadków (30% badanych 
spraw) złożenia przez podatników deklaracji z opóźnieniem wynoszącym 
od 1 do 101 dni. Urząd wobec tych podatników nie podejmował żadnych dzia-
łań, a zaistniałą sytuację wyjaśniono niedopatrzeniem związanym z obciążeniem 
pracowników obowiązkami oraz sytuacją wynikającą z pandemii Covid-19. 

Pracownicy wszystkich skontrolowanych urzędów weryfikowali dane 
wynikające z informacji/deklaracji podatkowych z dokumentami źródło-
wymi (m.in. wypisami aktów notarialnych, z danymi z ewidencji ksiąg wie-
czystych), z danymi otrzymanymi z organów nadzoru budowlanego oraz 
z danymi z ewidencji gruntów i budynków i ewidencji działalności gospo-
darczej. W przypadkach stwierdzonych nieścisłości, wzywano podatników 
do składania wyjaśnień. 

W siedmiu urzędach prawidłowo i rzetelnie dokumentowano czynności 
sprawdzające, a odbywało się to m.in. poprzez dokonywanie stosownych 
adnotacji na informacjach/deklaracjach podatkowych oraz zamieszczanie 
w aktach spraw wyciągów z dokumentów będących podstawą weryfikacji. 
Dla prowadzonych spraw podatkowych, zgodnie z art. 171a w §§ 1–3 Ordy-
nacji podatkowej, prowadzono metryki. Nieprawidłowości w tym zakresie 
stwierdzono w trzech gminach (Gołdap, Ostróda i Węgorzewo). 

13 Tj. w gminach: Działdowo, Giżycko, Kętrzyn, Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie, Ostróda, Pisz 
i Węgorzewo. 

14 Ustalono na podstawie badania 354 losowo wybranych informacji i deklaracji na podatek 
od nieruchomości. 

15 Tj. w gminach: Gołdap i Olecko. 
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Przykłady 

W Urzędzie Miejskim w Ostródzie w aktach 20 spraw podatkowych 
(50% zbadanych) brak było dokumentacji lub adnotacji potwierdzających 
przeprowadzenie czynności sprawdzających. Pracownik odpowiedzialny 
za realizację tych zadań wyjaśniał, że z przepisów podatkowych nie wynika 
wprost obowiązek pobierania przez organ dokumentów potwierdzających 
dane zawarte w deklaracjach. 

W Urzędzie Miejskim w Węgorzewie stwierdzono, że w 20 przypadkach 
(100% zbadanych) w aktach spraw nie dokumentowano przeprowadzenia 
czynności sprawdzających poprawność danych w składanych przez podatni-
ków deklaracjach na podatek od nieruchomości. Pracownica urzędu odpo-
wiedzialna za realizację przedmiotowych zadań wyjaśniła, że dane zawarte 
w ww. deklaracjach były weryfikowane m.in. na podstawie posiadanych 
przez urząd aktów notarialnych wypisów z ewidencji gruntów i budynków, 
ale dokonywanie adnotacji i sporządzanie protokołów z czynności sprawdza-
jących uważała za zbędne. 

Postępowania podatkowe w przypadku podatku od nieruchomości w sied-
miu gminach prowadzone były prawidłowo, a nieprawidłowości w tym 
zakresie stwierdzono w trzech gminach (Gołdap, Ostróda i Węgorzewo). 

Przykłady 

W gminie Gołdap w jednej deklaracji na podatek od nieruchomości (3% zba-
danych) podatnik wyszczególnił do opodatkowania budynki mieszkalne, 
natomiast urząd naliczył podatek w wysokości należnej za budynki zwią-
zane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne 
lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, w kwocie 
96,8 tys. zł, bez wezwania podatnika celem weryfikacji deklaracji. Burmistrz 
Gołdapi wyjaśnił, że wynikało to z przeoczenia pracownika, który został 
w tym zakresie pouczony. 

W gminie Ostróda w dwóch przypadkach (5% zbadanych), podatek od nie-
ruchomości naliczono w kwocie niższej od należnej o łącznie 869 zł. W trakcie 
kontroli NIK, wydano decyzje w sprawie zmiany wymiaru podatku, a podatnicy 
dokonali stosownych wpłat. 

W gminie Węgorzewo w jednym przypadku podatek od nieruchomości 
naliczono od 2018 r. pomimo zawartej w zawiadomieniu z PINB informa-
cji, że zakończenie budowy nastąpiło 20 grudnia 2016 r. Pracownik odpo-
wiedzialny za realizację tych zadań wyjaśnił, że spowodowane to było 
przeoczeniem. Stwierdzono także, że w przypadku trzech decyzji (15% skon-
trolowanych), jako podstawę opodatkowania budynków przyjęto powierzch-
nie wykazane w informacjach podatników, które były niższe od wynikających 
z ewidencji gruntów i budynków od 2 do 4 m2. Było to niezgodne z art. 21 
ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zgodnie z którym podstawę 
wymiaru podatków stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budyn-
ków. Pracownik urzędu wyjaśnił, że dane przedstawione przez podatników, 
pochodzące z dokonanych przez nich pomiarów, uznał za bardziej wiary-
godne i aktualne niż wskazane w ewidencji gruntów budynków. Skutkiem 
ww. zaniedbań było zaniżenie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości 
w łącznej kwocie 136,7 zł. 

Na podstawie próby losowo wybranych 205 decyzji podatkowych wyda-
nych przez organy podatkowe skontrolowanych gmin ustalono, że były one 
poprawne pod względem rachunkowym, formalnym i merytorycznym oraz 
kierowano je wszystkich właścicieli nieruchomości. Wskazywano w nich 

Prawidłowość 
prowadzonych 
postępowań 
podatkowych 

Prawidłowość 
wydawanych decyzji 
podatkowych 
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Kontrole podatkowe 

u podatników 
na podstawie art. 281 § 1 

Ordynacji podatkowej 

rodzaj zobowiązania podatkowego (podatek od nieruchomości) oraz kwotę 
do zapłaty, a także podział na płatności w ratach i terminy ich wyma-
galności. Stwierdzono m.in., że kwoty podatku wynikały z podstawy 
opodatkowania ustalonej na podstawie informacji podatnika, obowią-
zujących stawek podatku w danym roku, liczby miesięcy za jakie był 
należny podatek oraz ewentualnych ulg przysługujących podatnikowi. 
Zastosowane stawki podatku były zgodne z obowiązującymi uchwałami 
właściwych rad miejskich. Zbadane decyzje były zgodne z art. 210 Ordy-
nacji podatkowej, tj. zawierały oznaczenie organu podatkowego, datę ich 
wydania, oznaczenie stron, podstawę prawną, rozstrzygnięcie, uzasad-
nienie faktyczne i prawne, pouczenie o trybie odwoławczym oraz pod-
pis osoby upoważnionej. 

Jedynie w trzech gminach16 spośród 10 skontrolowanych przeprowa-
dzano kontrole podatkowe u podatników, określone w art. 281 § 1 Ordy-
nacji podatkowej, a regulacje wewnętrzne w tym zakresie wprowadzono 
w dwóch urzędach17. 

Przykłady 

W Urzędzie Miejskim w Działdowie nie wprowadzono wewnętrznych prze-
pisów regulujących zasady prowadzenia kontroli i sporządzania planów kon-
troli. Jednak pomimo braku takich uregulowań w 2019 r. przeprowadzono 
trzy kontrole podatkowe u podatników, na podstawie art. 281 § 1 Ordyna-
cji podatkowej. Zakresami kontroli objęto rzetelność deklarowanych pod-
staw opodatkowania, a przedmiotami kontroli były nieruchomości należące 
do podatników. W wyniku dwóch kontroli stwierdzono naruszenie art. 4 ust. 1 
pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, gdyż w deklaracjach w pod-
stawie opodatkowania budynków związanych z prowadzeniem działalności 
zaniżono powierzchnię użytkową. Podatnik został pouczony o przysługują-
cym mu uprawnieniu do skorygowania deklaracji podatkowej na podstawie 
art. 81 b § 1 pkt 2 lit a Ordynacji podatkowej. Ponadto w 2019 r. dokonano ana-
liz ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji podatkowej podatku od nie-
ruchomości osób fizycznych. W efekcie przeprowadzonych analiz wezwano 
95 podatników do złożenia wyjaśnień. 

W Urzędzie Miejskim w Piszu zagadnienia dotyczące przeprowadzania kon-
troli podatkowych określone zostały w uregulowaniach wewnętrznych18, 
zgodnie z którymi corocznie planowano przeprowadzanie 15 kontroli podatko-
wych. Ustalono, że w latach 2017–2020 przeprowadzono łącznie 60 kon-
troli podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości (po 15 kontroli 
w każdym roku), którymi objęto losowo 50 nieruchomości w 2017 r. (0,6% 
nieruchomości ogółem), 28 (0,3%) w 2018 r., 27 (0,3%) w 2019 r. oraz 
37 (0,4%) nieruchomości w 2020 r. Celem przeprowadzanych kontroli 
podatkowych było sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązali się z obowiąz-
ków wynikających z przepisów prawa podatkowego. W wyniku przepro-
wadzonych kontroli podatkowych: w 12 przypadkach (20%) nie wykryto 
nieprawidłowości, a w 48 przypadkach (80%) wykryto nieprawidłowości zwią-

16 Gminy: Działdowo, Ostróda i Pisz. 

17 Tj. w urzędach miejskich w Ostródzie i w Piszu. 

18 Zarządzenie Burmistrza Pisza Nr 118/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zasad kontroli 
zarządczej w Urzędzie Miejskim w Piszu oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy 
Pisz, wraz z załącznikami określającymi cele i zadania na lata 2016–2018 oraz 2019–2020. 
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zane z zaniżeniem (40 przypadków) lub zawyżeniem (osiem przypadków) 
podstawy opodatkowania i wystawiano decyzje podatkowe ustalające prawi-
dłowy wymiar podatku19. 

Pracownicy pozostałych siedmiu urzędów nie przeprowadzali kontroli 
podatkowych, przy czym tylko w przypadku Urzędu Miejskiego w Giżycku 
obowiązywały wewnętrzne regulacje w tym zakresie. Nieprzeprowadza-
nie kontroli burmistrzowie wyjaśniali najczęściej prowadzeniem bieżą-
cej kontroli polegającej na weryfikacji przedkładanych dokumentów przez 
podatników oraz zbyt małą obsadą kadrową właściwych komórek organi-
zacyjnych urzędów. 

Przykład 

W Urzędzie Miejskim w Giżycku w latach 2017–2020 u podatników nie prze-
prowadzono żadnej kontroli podatkowej, pomimo, że w urzędzie obowiązy-
wały regulacje w zakresie schematu przeprowadzania kontroli podatkowej, 
czynności sprawdzających przeprowadzenie kontroli podatkowej oraz analiz 
prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokal-
nych. Burmistrz wyjaśnił, że kontroli nie przeprowadzano ze względu na zbyt 
małe zatrudnienie pracowników w Referacie Podatkowym, wypracowaną 
praktyką wykorzystywania w pierwszej kolejności najprostszych rozwiązań 
w zakresie czynności sprawdzających, takich jak m.in. aktualizacja i weryfika-
cja danych składanych przez podatników z danymi pochodzącymi z posiada-
nych ewidencji oraz dostępnych zasobów informatycznych. 

5.1.2. Wymiar i pobór podatku od środków transportowych 

Wszystkie skontrolowane urzędy miejskie, zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządze-
nia w sprawie informacji podatkowych, otrzymywały od starostów comie-
sięczne informacje o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach. Dane 
zawarte w ww. informacjach oraz w deklaracjach podatkowych, były ewi-
dencjonowane w dziewięciu urzędach. 

Analiza treści informacji otrzymywanych od starostów powiatowych 
z danymi wynikającymi z prowadzonych baz podatkowych, przeprowa-
dzona na losowo wybranej próbie 370 deklaracji na podatek od środków 
transportowych wykazała, że we wszystkich urzędach dane ujęte w bazach 
podatkowych były aktualizowane na bieżąco. 

Przykład 

W Urzędzie Miejskim w Gołdapi nie prowadzono bazy podatkowej dotyczą-
cej podatku od środków transportowych, gdyż jak wyjaśnił Burmistrz Gołdapi, 
nie ma ustawowego obowiązku w tym zakresie, a comiesięczna informacja 
przekazywana przez starostwo była wystarczająca do naliczania podatków 
od środków transportowych. Nieprowadzenie przedmiotowej bazy podatko-
wej uniemożliwiało porównanie i rzetelną weryfikację informacji o pojazdach 
zarejestrowanych i wyrejestrowanych składanych w deklaracjach podatko-

19 W 47 przypadkach podatnicy zapłacili należny podatek, natomiast w jednym przypadku podatnik 
nie zapłacił ustalonego podatku w kwocie 7,72 tys. zł. Urząd dochodził przedmiotowej należności 
(m.in. zaległość została zabezpieczona przez wpis na hipotekę przymusową), jednak w wyniku 
prowadzonego postępowania egzekucyjnego uzyskano jedynie 3 tys. zł. W październiku 2020 r. 
Sąd Rejonowy w Olsztynie ogłosił upadłość dłużnika, a w listopadzie 2020 r. wierzytelność zgłoszono 
syndykowi masy upadłościowej. 

Nieprzeprowadzanie 
kontroli podatkowych 
u podatników 

Prowadzenie 
baz podatkowych 
dotyczących podatku 
od środków 
transportowych 
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Działania 
podejmowane 

w sytuacji nieterminowego 
składania deklaracji 

na podatek od środków 
transportowych 

Weryfikacja danych 
w deklaracjach na 

podatek od środków 
transportowych 

wych przez podatników. Odpowiednie działania w tym zakresie Urząd pod-
jął dopiero w trakcie kontroli NIK i dokonał weryfikacji wszystkich informacji 
o pojazdach zarejestrowanych i wyrejestrowanych przekazanych przez Sta-
rostę Powiatu Gołdapskiego w latach 2017–2020 oraz deklaracji złożonych 
przez podatników. Stwierdzono, że w 148 przypadkach podatnicy nie zło-
żyli wymaganych deklaracji podatkowych. Należna kwota podatku wyniosła 
63,9 tys. zł, a odsetki 5,8 tys. zł (według stanu na 31 grudnia 2020 r.). Po wska-
zanych przez NIK nieprawidłowościach dotyczących naliczania ww. podatku, 
Burmistrz podał, że wszczęto działania mające na celu usprawnienie naliczania 
podatku od środków transportowych oraz działania mające na celu złożenie 
przez podatników deklaracji i uiszczenie zaległości z tytułu podatku od środ-
ków transportowych. Podał również, że będzie prowadzony odrębny (dodat-
kowy) rejestr elektroniczny, którego celem będzie wychwycenie podatników, 
którzy nie złożyli deklaracji. 

W sytuacji nieterminowego składania deklaracji na podatek od środków 
transportowych, pracownicy wszystkich skontrolowanych urzędów podej-
mowali wobec podatników działania informacyjne, zmierzające do złożenia 
przez nich deklaracji podatkowych. 

Na skutek podejmowanych działań informacyjnych przypominających 
podatnikom o obowiązku złożenia deklaracji, złożyli oni prawidłowo 
wypełnione deklaracje i uregulowali należności z tytułu podatku wraz 
z odsetkami. 

Pracownicy skontrolowanych urzędów weryfikowali dane przedkładane 
przez podatników w deklaracjach na podatek od środków transportowych 
z danymi zawartymi w informacjach przekazywanych przez starostów oraz 
danymi wynikającymi z prowadzonych baz podatkowych. Stawki przyjmo-
wane do wyliczania wysokości należnego podatku były zgodne ze stawkami 
określonymi we właściwych uchwałach organów stanowiących gmin. 

Nieprawidłowości w tym zakresie ustalono w trzech gminach, tj. w Gołdapi, 
w Ostródzie i w Piszu. 

Przykłady 

W Urzędzie Miejskim w Ostródzie w pięciu przypadkach (13% badanych) 
nie zweryfikowano danych wykazanych przez podatników w deklaracjach 
na podatek od środków transportowych, co tłumaczono niedopatrzeniem. 
W trakcie kontroli NIK wezwano podatników do złożenia korekt deklaracji 
i dokonano weryfikacji należnego podatku. Po ich otrzymaniu naliczono i uzy-
skano wpłatę od czterech podatników w łącznej kwocie 1,5 tys. zł. 

W Urzędzie Miejskim w Piszu w żadnej ze zbadanych 20 spraw nie wery-
fikowano prawidłowości i kompletności danych wykazanych przez podat-
ników w deklaracjach podatkowych. Ustalono, że w jednym przypadku 
podatnik w deklaracji wykazał dane pojazdów niezgodne ze stanem faktycz-
nym. W wyniku zaniechania przez Urząd weryfikacji prawidłowości danych 
zawartych w ww. deklaracji nastąpiło zaniżenie wymiaru podatku za lata 
2016–2019. Pracownik Urzędu odpowiedzialny za realizację tych zadań wyja-
śnił, że spowodowane to było wprowadzeniem błędnych danych do systemu 
podatkowego. W trakcie kontroli NIK wezwano podatnika do złożenia wyja-
śnień, na skutek których złożył on korektę ww. deklaracji i wpłacił łącznie 
kwotę 1,2 tys. zł. 
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5.1.3. Realizacja dochodów z majątku gmin 

Wysokość zrealizowanych dochodów z majątku gmin w poszczególnych 
latach okresu objętego kontrolą na ogół była zgodna z planowanymi 
dochodami z tego tytułu. Przypadki wykonania dochodów w wysokości 
mniejszej niż zaplanowana w danym roku, spowodowane były najczęściej 
mniejszym zainteresowaniem nabywców oferowanymi do sprzedaży nieru-
chomościami gminnymi. Dochody z majątku gminy stanowiły od 431,4 tys. zł 
(1% w gminie Olecko w 2019 r.) i 499,2 tys. zł (1% w gminie Kętrzyn w 2018 r.) 
do 14 653,6 tys. zł (21% w gminie Giżycko w 2018 r.) i 17 373,1 tys. zł 
(20% w gminie Giżycko w 2020 r.) dochodów własnych skontrolowanych gmin. 

W dziewięciu gminach, stosownie do wymogów art. 25 ust. 2 ustawy o gospo-
darce nieruchomościami, opracowano i przyjęto plany wykorzystania zasobu 
nieruchomości gminnych na lata 2017–2020. Określono w nich m.in. pod-
stawy na jakich opierała się gospodarka zasobem nieruchomości, zestawienia 
powierzchni zasobu nieruchomości oraz nieruchomości oddanych w użyt-
kowanie wieczyste, wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy i udostęp-
niania nieruchomości z zasobu oraz prognozowanie zagospodarowania 
nieruchomości zasobu. Nieprawidłowości w tym zakresie ustalono w trzech 
gminach: Nowe Miasto Lubawskie (gdzie nie opracowano przedmiotowego 
planu) oraz w Ostródzie i w Piszu. 

Przykłady 

W Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim w latach 2017–2020 
nie opracowano planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości, co było 
niezgodne z art. 25 ust. 2 i 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami. Burmistrz 
wyjaśnił m.in., plan ten nie był niezbędny, a gospodarowanie nieruchomościami 
odbywało się w oparciu o przepisy ww. ustawy oraz uchwałę Rady Miejskiej 
w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gminy20. 

W Urzędzie Miejskim w Ostródzie nie opracowano Planu wykorzystania 
zasobu nieruchomości gminy miejskiej Ostróda na lata 2020–2022, a wynikało 
to wg burmistrza z niedopatrzenia oraz ograniczonych zasobów kadrowych. 

W Urzędzie Miejskim w Piszu, plan wykorzystania zasobu nieruchomo-
ści opracowano i przyjęto dopiero w 2020 r. We wcześniejszych latach planu 
takiego nie było, co jak wyjaśnił burmistrz, wynikało z przeoczenia obowiązku 
jego sporządzenia, a w 2019 r. trwały prace nad jego opracowaniem. 

Analiza 200 losowo wybranych umów dotyczących sprzedaży, wydzierża-
wiania i wynajmowania nieruchomości (0,8% ogółu zawartych umów przez 
skontrolowane gminy w latach 2017–2020) wykazała m.in., że sposób ich 
udostępnienia był zgodny ze sposobem wskazanym w planach wykorzysta-
nia zasobu nieruchomości przyjętych w gminach. Metodą ustalenia wartości 
wszystkich objętych badaniem nieruchomości wystawionych do sprzedaży 
były operaty szacunkowe wykonane przez rzeczoznawców majątkowych. 
W przypadku nieruchomości objętych badaniem, na które zawarto umowy 
najmu lub dzierżawy, ich wartość ustalano w oparciu o stawki określone 
we właściwych zarządzeniach burmistrzów. 

20 Uchwała nr VIII/39/07 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 kwietnia 2007 r. 
w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Nowe Miasto 
Lubawskie (t.j. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 maja 2013 r. poz. 1822). 

Realizacja dochodów 
z majątku gmin 

Plany wykorzystania 
zasobu nieruchomości 

Sprzedaż, 
wydzierżawianie 
i wynajem nieruchomości 
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Upublicznianie informacji 
o zamiarze zbycia 

lub oddania 
w użytkowanie, najem, 

dzierżawę lub użyczenie 
nieruchomości 

Zabezpieczanie 
interesów gmin 

w umowach 
najmu i dzierżawy 

nieruchomości gminnych 

Brak zasad dotyczących 
postępowania 

z wpływającymi 
do urzędów miejskich 

aktami notarialnymi 

W sześciu skontrolowanych urzędach prawidłowo upubliczniano informa-
cje o zamiarze zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub 
użyczenie nieruchomości, stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami. Odnoszące się do tego wykazy nieruchomości wywie-
szano na okres 21 dni w siedzibach skontrolowanych urzędów oraz zamiesz-
czano na ich stronach internetowych. Nieprawidłowości w tym zakresie 
stwierdzono w czterech urzędach (Gołdap, Ostróda, Pisz i Węgorzewo). 

Przykłady 

W Urzędzie Miejskim w Ostródzie wykazy dotyczące upubliczniania zamiaru 
wydzierżawienia ośmiu objętych badaniem nieruchomości nie spełniały 
wymogów art. 35 ust. 2 pkt 3, 9 i 10 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 
Nie zawierały opisu nieruchomości, terminu wnoszenia opłat z tytułu dzier-
żawy oraz zasad ich aktualizacji, a braki te wyjaśniano niedopatrzeniem pra-
cownika odpowiedzialnego za realizację tego zadania. 

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Piszu oraz w siedzibie urzędu 
nie wywieszono wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 
68 lokali mieszkalnych w latach 2017–2020 oraz jednego lokalu użytkowego 
w 2019 r. Burmistrz wyjaśnił, że wynikało to z niedopatrzenia. 

W Urzędzie Miejskim w Węgorzewie, zawarcie jednej z pięciu umów dzier-
żawy, nie zostało poprzedzone sporządzeniem i podaniem do publicznej 
wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do odda-
nia w dzierżawę, co wyjaśniano przeoczeniem pracownika zatrudnionego 
na zastępstwo. 

W 187 spośród 200 (94%) zbadanych umów dzierżawy i najmu nierucho-
mości zawarto zapisy zabezpieczające interesy gmin, w tym m.in. dotyczące 
waloryzacji czynszu (m.in. o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów 
i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez prezesa GUS do 31 marca każdego 
roku), naliczenia odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat z tytułu najmu 
i dzierżawy oraz zasad i zakresu odpowiedzialności za zniszczenie udostęp-
nionego mienia. Jedynie w 13 umowach (spośród 20 zbadanych) dzierżawy 
zawartych w gminie Ostróda, nie ujęto zapisów dotyczących zasad walory-
zacji stawki czynszu dzierżawnego, co wyjaśniano nieuwagą pracownika 
sporządzającego umowy. 

5.1.4. Opłata planistyczna 

Ustalono, że w pięciu gminach²¹ nie uregulowano zasad postępowania z wpły-
wającymi do urzędów miejskich odpisami aktów notarialnych dotyczących 
sprzedaży nieruchomości, w tym zasad dotyczących przeprowadzania ana-
liz pod kątem możliwości naliczania opłaty planistycznej, określonej w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Utrudniało 
to prowadzenie postępowań mających na celu naliczenie ww. opłaty. 

Przykłady 

W Urzędzie Miejskim w Giżycku w latach 2017–2020 nie obowiązywały 
pisemne zasady dotyczące postępowania z otrzymanymi wypisami z aktów 
notarialnych. Procedura w tym zakresie została ustanowiona i wprowadzona 
do stosowania dopiero w trakcie kontroli NIK, tj. od dnia 1 kwietnia 2021 r. 

21 Gminy: Działdowo, Giżycko, Gołdap, Ostróda i Pisz. 
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Uregulowano w niej m.in. zakres zadań poszczególnych pracowników, termin 
podejmowania czynności, sprawozdawczość oraz kontrolę wewnętrzną. Zasto-
sowane mechanizmy w tej procedurze szczegółowo określały postępowanie 
w sprawie naliczenia opłat planistycznych. 

W Urzędzie Miejskim w Ostródzie nie opracowano pisemnych zasad dotyczą-
cych postępowania z otrzymanymi wypisami z aktów notarialnych, potwier-
dzającymi sprzedaż nieruchomości, nie prowadzono również analiz pod kątem 
możliwości naliczenia opłaty planistycznej. Burmistrz wyjaśnił, że akty nota-
rialne analizowane były w momencie ich wpływu do urzędu, a wszelkie usta-
lenia dotyczące możliwości naliczenia opłaty planistycznej dokonywane były 
w formie ustnej. Dopiero w trakcie kontroli NIK przeprowadzono analizę aktów 
notarialnych, które wpłynęły do urzędu, w wyniku której zlecono wykonanie 
operatów szacunkowych dla części nieruchomości objętych mpzp. 

W Urzędzie Miejskim w Piszu nie ustalono pisemnych zasad postępowania 
z wypisami aktów notarialnych wpływającymi do urzędu. Nie prowadzono 
również bazy nieruchomości objętych mpzp i nie posiadano wiedzy odnośnie 
liczby nieruchomości dla których uchwalono lub zmieniono mpzp, a które 
zostały sprzedane w okresie umożliwiającym naliczenie przedmiotowej opłaty. 

W czterech²² spośród 10 skontrolowanych gmin naliczano opłatę plani-
styczną. Analiza dokumentacji związanej z wydanymi decyzjami ustala-
jącymi ww. opłatę wykazała, że działania urzędów w tym zakresie były 
prawidłowe. Prawidłowo postępowano również w przypadkach nietermi-
nowego uiszczania opłat przez zobowiązanych. 

5.1.5. Realizacja ustawy o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe 
w prawo własności 

W latach 2017–2018 liczba nieruchomości wykorzystywanych na cele 
mieszkaniowe na gruntach w użytkowaniu wieczystym na terenie gmin 
wynosiła od 54 (gmina Nowe Miasto Lubawskie) do 2918 (gmina Gołdap). 
Po wejściu z dniem 1 stycznia 2019 r. w życie ustawy przekształceniowej, organy 
wykonawcze gmin na ogół terminowo (tj. do końca 2019 r.) wydawały zaświad-
czenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo wła-
sności w stosunku do wszystkich przekształcanych nieruchomości. 

Przeprowadzone w trakcie kontroli NIK badanie zaświadczeń wydanych 
dla 263 nieruchomości (6% przekształconych nieruchomości) wykazało, 
że spełniały one wymogi określone w art. 4 ust. 3–4 ustawy przekształ-
ceniowej oraz zostały przekazane terminowo do wydziałów ksiąg wieczy-
stych sądów właściwych dla nieruchomości podlegających przekształceniu. 
We wszystkich przypadkach prawidłowo ustalono opłaty za nabycie prawa 
własności, tj. w oparciu o roczne opłaty za użytkowanie wieczyste danej 
nieruchomości obowiązujące w 2018 r. 

W pięciu spośród 10 skontrolowanych gmin stwierdzono, że przy wydawa-
niu zaświadczeń nie w pełni przestrzegano przepisów ustawy przekształce-
niowej. Nieprawidłowości dotyczące niewydania wszystkich zaświadczeń 
do końca 2019 r. ustalono w dwóch gminach (Gołdap i Węgorzewo), nato-

Naliczanie opłaty 
planistycznej 

Zaświadczenia 
o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego 
w prawo własności 

Nieprawidłowości 
związane z wydawaniem 
zaświadczeń 
o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego 
w prawo własności 

22 Gminy: Kętrzyn, Nowe Miasto Lubawskie, Olecko i Pisz. 
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Działania podejmowane 
wobec właścicieli 

nieterminowo 
wnoszących opłaty 
przekszatłceniowe 

miast nieterminowe przekazywanie zaświadczeń do wydziałów ksiąg wie-
czystych sądów właściwych dla nieruchomości, stwierdzono w trzech 
gminach (Kętrzyn, Olecko i Pisz). 

Przykłady 

W Urzędzie Miejskim w Gołdapi do końca 2019 r. nie wydano zaświadczeń 
o przekształceniu 200 nieruchomości (7%). Wystawiono je dopiero w 2020 r., 
co było niezgodne z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy o przekształceniu prawa użytko-
wania wieczystego w prawo własności. Fakt ten wyjaśniono m.in., pracochłon-
nością i czasochłonnością czynności związanych z wydawaniem zaświadczeń. 

W Urzędzie Miejskim w Kętrzynie zaświadczenia dla pięciu właścicieli jednej 
nieruchomości (spośród 634 nieruchomości), wydano dopiero 19 lutego 2020 r. 
Burmistrz wyjaśnił, że spowodowane to było przeoczeniem. 

Urząd Miejski w Olecku trzy zaświadczenia o przekształceniu prawa użyt-
kowania wieczystego w prawo własności (spośród 89 wydanych w 2019 r.) 
przekazał do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olecku z jedno-
dniowym opóźnieniem, co było niezgodne z art. 4 ust. 7 ww. ustawy. Burmistrz 
wyjaśnił, że spowodowane to było przeoczeniem pracownika merytorycznego. 

W Urzędzie Miejskim w Piszu, dwa zaświadczenia spośród 40 poddanych 
analizie, przekazano do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego 
w Piszu z opóźnieniem wynoszącym jeden i 21 dni, co Zastępca Burmistrza 
Pisza wyjaśnił znaczną liczbą załatwianych spraw w tym zakresie. 

W Urzędzie Miejskim w Węgorzewie do końca 2019 r. zaświadcze-
nia wydano dla 186 nieruchomości, a dla pozostałych 13 nieruchomości 
zaświadczenia te wydano po upływie ustawowego terminu, tj. 11 zaświad-
czeń wydano w 2020 r. i dwa zaświadczenia w 2021 r. Burmistrz wyjaśnił, 
że opóźnienie to wynikało z konieczności wydania dużej liczby zaświadczeń 
o przekształceniu wraz z informacjami o wysokości opłaty jednorazowej 
i zaświadczeniami do ksiąg wieczystych przy ograniczonych możliwościach 
kadrowych. 

W latach 2019–2010 skontrolowane gminy uzyskały wpływy w łącznej 
kwocie 2889,2 tys. zł. Większość skontrolowanych gmin (dziewięć z 10) 
w terminie uzyskała od właścicieli nieruchomości opłaty przekształce-
niowe, a w przypadkach opóźnień pracownicy skontrolowanych urzędów 
podejmowali stosowne działania windykacyjne. Jedynie w gminie Olecko 
pracownicy urzędu w sposób opieszały dochodzili należności z tytułu nali-
czenia ww. opłaty przekształceniowej. 

Przykład 

Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono jedynie w gminie Olecko, gdzie 
w latach 2019–2020 w 75 przypadkach podjęto czynności wobec 54 właścicieli 
w celu dochodzenia należności z tytułu naliczenia rocznej opłaty przekształce-
niowej po upływie średnio 363 dni od terminu płatności (od 311 do 440 dni). 
Było to niezgodne z Instrukcją w sprawie windykacji, zgodnie z którą upo-
mnienia z tytułu opłat innych niż za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
powinny być wystawione w terminie do 45 dni od upływu terminu płatności. 
Zaistniałą sytuację Burmistrz Olecka wyjaśniał zmianą pracownika na stano-
wisku odpowiedzialnym między innymi za windykację i egzekucję opłaty prze-
kształceniowej oraz koniecznością przeszkolenia i wdrożenia do pracy nowego 
pracownika. 
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W ośmiu²³ skontrolowanych gminach, właściciele nieruchomości mogli skorzy-
stać z bonifikat od opłat za nabycie prawa własności na zasadach określonych 
przez ich organy stanowiące. Nieprawidłowości w stosowaniu bonifikat od opłat 
za nabycie prawa własności stwierdzono jedynie w gminie Węgorzewo. 

Przykład 

W gminie Węgorzewo w sześciu przypadkach (20% skontrolowanych) 
nabywcom prawa własności naliczono bonifikaty w opłacie jednorazo-
wej w wysokości wyższej o 10% niż przysługująca na podstawie właściwej 
uchwały Rady Miejskiej. Na skutek zastosowania bonifikat w nieprawidło-
wej wysokości gmina uzyskała wpływy niższe o 200 zł. Przyczyną powyż-
szej nieprawidłowości była błędna interpretacja przepisów ustawowych oraz 
ww. uchwały Rady Miejskiej. 

5.2. Działania mające na celu zwiększenie dochodów własnych gmin 

Organy wykonawcze wszystkich skontrolowanych gmin podejmowały 
działania na rzecz zwiększenia pozyskiwanych dochodów własnych, jed-
nak nie skorzystały ze wszystkich możliwości ich zwiększania. 

We wszystkich skontrolowanych gminach prowadzono na bieżąco analizy 
sytuacji finansowej, jednak wyniki tych analiz, poza Urzędem Miejskim 
w Giżycku24 oraz Urzędem Miejskim w Ostródzie25, nie były dokumento-
wane w formie pisemnej. Wyniki przedmiotowych analiz były podstawą 
do opracowywania m.in. projektów uchwał budżetowych i sprawozdań 
z wykonania budżetu oraz corocznych raportów o stanie gminy. 

W ramach prowadzonych analiz sytuacji finansowej gmin, oprócz danych 
własnych korzystano również ze źródeł zewnętrznych. 

Przykład 

Urząd Miejski w Nidzicy, na wniosek Związku Gmin Warmińsko-Mazur-
skich w Olsztynie, wystąpił do Urzędu Skarbowego w Nidzicy o przekazanie 
danych dotyczących liczby osób poniżej 26. roku życia i osiągających przychody 
z pracy, które zamieszkiwały na terenie gminy, w celu analizy uszczupleń jej 
dochodów, w związku z likwidacją PIT dla osób poniżej 26. roku życia. 

W żadnej ze skontrolowanych gmin nie opracowano natomiast strategii 
dotyczących możliwości zwiększenia dochodów własnych, co zazwyczaj 
wyjaśniane było nieuznawaniem tego za niezbędne oraz brakiem podstaw 
prawnych do opracowania takiego dokumentu. 

W żadnej ze skontrolowanych 10 gmin nie korzystano ze wszystkich możli-
wości zwiększenia dochodów własnych, w szczególności poprzez pobiera-
nie wszystkich możliwych opłat określonych w art. 3–4 ustawy o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego. 

23 Tj. w gminach: Giżycko, Gołdap, Kętrzyn, Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie, Olecko, Ostróda 
i Węgorzewo. 

24 W Urzędzie Miejskim w Giżycku prowadzono analizę wskaźnikową sytuacji finansowej gminy 
w formie dokumentu opracowanego przez Skarbnika Gminy. 

25 W Urzędzie Miejskim w Ostródzie w 2019 r. zlecono podmiotowi zewnętrznemu sporządzenie 
audytu i diagnozy sytuacji w gminie. Sprawozdanie z przeprowadzonego audytu pn. „Audyt 
działalności Gminy Miejskiej Ostróda” z dnia 29 listopada 2019 r. obejmowało m.in. zagadnienia 
finansowe, w tym dotyczące dochodów własnych gminy. 

Nieprawidłowości 
w stosowaniu bonifikat 
od opłat za nabycie 
prawa własności 

Brak pisemnych analiz 
sytuacji finansowej 
gmin oraz strategii 
dotyczących możliwości 
zwiększenia dochodów 
własnych 

Niekorzystanie 
ze wszystkich możliwości 
zwiększenia dochodów 
własnych 
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Niepobieranie opłaty 
reklamowej 

Niepobieranie opłaty 
adiacenckiej 

W szczególności w żadnej z gmin nie korzystano z możliwości naliczania 
opłaty reklamowej określonej w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit ca ustawy o docho-
dach jednostek samorządu terytorialnego oraz art. 17a ustawy o podat-
kach i opłatach lokalnych, wprowadzonej od 11 września 2015 r. ustawą 
o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony 
krajobrazu26, na mocy której umożliwiono gminom pobieranie opłaty rekla-
mowej. Niepobieranie opłaty reklamowej wyjaśniano najczęściej jej nie-
obligatoryjnością, złożonością prac związanych z jej wprowadzeniem oraz 
trudnościami wynikającymi z jej egzekwowania, niechęcią nakładania 
nowych opłat na przedsiębiorców oraz koniecznością zwiększenia zatrud-
nienia w Urzędzie. Oględziny przeprowadzone w toku kontroli wykazały, 
że we wszystkich gminach występowały przypadki, w których opłatę taką 
można byłoby pobierać, a szacunkowe wpływy z tego tytułu wynosiłyby 
rocznie około 41,6 tys. zł (Gołdap), 27,4 tys. zł (Olecko) i około 71,3 tys. zł 
(Węgorzewo). 

Sześć27 z 10 gmin nie pobierało opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości w wyniku jej podziału lub wybudowania urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, określonej w art. 98a ust. 1 i 144 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami. Dochody gmin z tytułu pobierania tej 
opłaty uzależnione są przede wszystkim od skali i zakresu realizowanych 
inwestycji. W przypadku dwóch gmin burmistrzowie oszacowali wpływy 
możliwe do uzyskania z tytułu przedmiotowej opłaty, tj. 31 tys. zł w Gołdapi 
oraz 36,6 tys. zł w Nowym Mieście Lubawskim. Niepobieranie tej opłaty 
wyjaśniano najczęściej niechęcią obciążania mieszkańców dodatkowymi 
opłatami oraz tym, że jej ustalanie wiąże się z dodatkowymi kosztami pono-
szonymi przez gminę na uzyskiwanie operatów szacunkowych sporządza-
nych przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych. 

Przykłady 

W Urzędzie Miejskim w Ostródzie w toku kontroli ustalono przypadki, 
w których na skutek podziału nieruchomości (65 decyzji) lub wybudowania 
nowej infrastruktury technicznej (trzy inwestycje, które mogły przyczynić się 
do wzrostu wartości 29 nieruchomości) istniała możliwość naliczenia opłaty 
adiacenckiej. Burmistrz oraz Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Prze-
strzennej wyjaśniali, że koszty sporządzenia operatów szacunkowych często 
przewyższają wartość opłaty adiacenckiej, którą można naliczyć. Wskazali 
ponadto, że w wyniku kontroli NIK wszczęte zostaną postępowania w spra-
wie możliwości naliczenia opłaty adiacenckiej. 

W Urzędzie Miejskim w Piszu zakres jednej ze zrealizowanych inwestycji 
dotyczył budowy drogi gminnej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, 
a trzech przebudowy dróg gminnych. Budowa ww. sieci mogłaby stanowić 
przedmiot naliczenia opłaty adiacenckiej. Burmistrz wyjaśnił, że dokona analiz 
inwestycji pod kątem możliwości naliczania opłaty adiacenckiej z tytułu wybu-
dowania urządzeń infrastruktury technicznej. Podał również, że w przypadku 
310 decyzji podziałowych zostaną podjęte działania dotyczące ewentualnego 
naliczenia ww. opłaty. 

26 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem 
narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. poz. 774, ze zm.). 

27 Gminy: Działdowo, Gołdap, Kętrzyn, Nowe Miasto Lubawskie, Ostróda i Pisz. 
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W pięciu28 gminach rady gmin nie podjęły uchwał umożliwiających pobie-
ranie opłaty od posiadania psów określonej w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. c 
ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w art. 18a 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Oszacowane na potrzeby kontroli 
NIK możliwe wpływy z tytułu przedmiotowej opłaty wynosiłyby rocznie 
od 38,4 tys. zł do 54,5 tys. zł w Gołdapi oraz 87 tys. zł w Ostródzie. Przy-
czyny niepobierania opłaty od posiadania psów wyjaśniano najczęściej 
tym, że wprowadzenie takich opłat wpłynęłoby na wzrost liczby psów bez-
domnych oraz brak zainteresowania adopcją psów ze schronisk dla zwie-
rząt, co spowodowałoby, że koszty ponoszone przez gminę byłyby większe 
od wpływów z tej opłaty. Podnoszono również, że przewidywane wpływy 
z tego tytułu byłyby niższe niż wydatki związane z poborem i windykacją 
tej opłaty, m.in. z tytułu konieczności zatrudnienia dodatkowych pracow-
ników w urzędzie. Zdaniem NIK, rzetelna ocena opłacalności pobierania 
tej opłaty możliwa byłaby w przypadku jej wprowadzenia i pobierania 
w okresie co najmniej roku. Dopiero wówczas uzyskane dane pozwoliłyby 
na dokonanie odpowiednich wyliczeń i podjęcie decyzji co do dalszego 
jej pobierania. Sytuacja taka miała miejsce w latach 2017–2020 w dwóch 
gminach29, w których uchylono uchwały określające wysokość stawek oraz 
zasady ustalania i poboru opłaty od posiadania psów. Spowodowane to było 
zbyt wysokimi nakładami pracy związanymi z wymiarem i egzekucją tej 
opłaty, w odniesieniu do uzyskiwanych dochodów z tego tytułu. 

W ramach prowadzonej polityki fiskalnej, we wszystkich gminach anali-
zowano wysokość obowiązujących stawek podatkowych, w szczególno-
ści w odniesieniu do stawek maksymalnych ogłaszanych przez Ministra 
Finansów30, lokalnych uwarunkowań społecznych i ekonomicznych, sta-
wek obowiązujących w sąsiednich gminach, a także potencjalnych skutków 
wprowadzenia zmian stawek podatkowych. 

W siedmiu³¹ gminach podnoszono obowiązujące stawki podatkowe 
(zwłaszcza w zakresie podatku od nieruchomości i od środków transpor-
towych), a w trzech gminach³² stawki podatków obniżano. W gminie Pisz 
w okresie objętym kontrolą nie zmieniano stawek podatkowych. 

Przykłady 

W gminie Gołdap Rada Miejska od 2017 r. obniżyła górne stawki podatku 
od środków transportowych o 10%, co miało na celu zatrzymanie w gmi-
nie lokalnych przedsiębiorców, gdyż jak wynikało z przeprowadzonej analizy, 
w ościennych gminach stawki tego podatku były niższe. 

W gminie Kętrzyn w 2018 r. w celu pobudzenia lokalnej aktywności gospodar-
czej obniżono górne stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków 
transportowych. Burmistrz wyjaśnił, że celem zastosowania niższych stawek niż 

28 Gminy: Gołdap, Nidzica, Olecko, Ostróda i Węgorzewo. 

29 Gminy: Giżycko (uchwała Rady Miejskiej w Giżycku z 29 listopada 2017 r.) i Kętrzyn (uchwała 
Rady Miejskiej w Kętrzynie z 10 grudnia 2018 r.). 

30 Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków 
i opłat lokalnych z dnia 28 lipca 2016 r. (M.P. poz. 779), z dnia 28 lipca 2017 r. (M.P. poz. 800), 
z dnia 25 lipca 2018 r. (M.P. poz. 745) oraz z dnia 24 lipca 2019 r. (M.P. poz. 738). 

31 Gminy: Działdowo, Giżycko, Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie, Olecko, Ostróda i Węgorzewo. 

32 Gminy: Gołdap, Kętrzyn i Nidzica. 

Niepobieranie opłaty od 
posiadania psów 

Analizowanie 
obowiązujących stawek 
podatkowych oraz 
dokonywanie zmian 
w tym zakresie 
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Analizy przyczyn 
przedawniania się 
zaległości z tytułu 
podatków i opłat 

lokalnych 

Nieprawidłowości 
będące skutkiem braku 
analiz lub nierzetelnego 
analizowania przyczyn 

przedawniania się 
zaległości z tytułu 
podatków i opłat 

lokalnych 

przewiduje ustawodawca było utrzymanie rozwoju społeczno-gospodarczego 
na dotychczasowym poziomie, zniwelowanie negatywnych skutków niestabilnej 
sytuacji gospodarczej oraz przeciwdziałanie migracjom mieszkańców. 

W gminie Ostróda z dniem 1 stycznia 2019 r. zwiększono stawki podatku 
od nieruchomości o 15% w przypadku nieruchomości gruntowych oraz o 12% 
w przypadku, osiągając wysokość stawek maksymalnych określonych przez 
Ministra Finansów. 

Pracownicy siedmiu skontrolowanych urzędów analizowali przyczyny 
przedawniania się zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych. Brak 
takich analiz stwierdzono w gminach Kętrzyn i Węgorzewo, natomiast 
w gminie Ostróda analiz nie prowadzono ze względu na fakt, że w latach 
2017–2020 nie występowały tam przypadki przedawnienia zaległości 
z tytułu podatków i opłat lokalnych. 

W poszczególnych urzędach stosowano różne praktyki związane z działa-
niami analitycznymi. Polegały one m.in. na weryfikacji kont podatników, 
analizie możliwości wyegzekwowania zaległości, a także na zasięganiu 
informacji z właściwych miejscowo urzędów skarbowych dotyczących pro-
wadzonych przez nie postępowań egzekucyjnych i zastosowanych środków 
egzekucyjnych. 

Z przeprowadzanych analiz wynikało, że najczęściej do przedawnień zale-
głości dochodziło z powodu bezskuteczności egzekucji spowodowanej bra-
kiem majątku dłużnika, z którego można byłoby prowadzić egzekucję lub 
na którym można byłoby ustanowić zabezpieczenie w postaci wpisu hipo-
teki przymusowej. Dochodziło również do przedawnień zaległości w nie-
wielkich kwotach, nieprzekraczających pięciokrotnej wartości kosztów 
upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym. 

Nieprowadzanie analiz w zakresie przedawniania się zaległości z tytułu 
podatków i opłat lokalnych w urzędach miejskich w Kętrzynie i Węgorze-
wie miało wpływ na występowanie nieprawidłowości stwierdzone w toku 
kontroli. 

Przykłady 

W Urzędzie Miejskim w Kętrzynie ujawniono dwa przypadki (17% bada-
nych), niedokonania do dnia kontroli NIK odpisów z ksiąg rachunkowych 
przedawnionych należności na kwotę 31,2 tys. zł. Naruszono tym art. 28 ust. 1 
pkt 7 w związku art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Stwierdzono także, 
że w przypadku trzech zaległości na kwotę 62,4 tys. zł przez okres od 3 lat 
i 7 miesięcy do 6 lat i 7 miesięcy nie pozyskano informacji o skutecznym prze-
rwaniu biegu terminu przedawnienia. Było to niezgodne z § 3 rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowo-
ści oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorial-
nego³³. Burmistrz wyjaśnił m.in., że działania te były nieumyślne i spowodowane 
zbyt małą obsadą kadrową komórki organizacyjnej zajmującej się finansami. 

W Urzędzie Miejskim w Węgorzewie stwierdzono aż 11 przypadków (92% 
badanych) przedawnienia zaległości w łącznej kwocie 8,4 tys. zł, które nie 
były objęte egzekucyjnymi. Burmistrz wyjaśnił, że działań egzekucyjnych nie 
podejmowano z powodu śmierci podatników. Podał też, że z uwagi na skompli-

33 Dz. U. Nr 208, poz. 1375. 
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kowany charakter spraw oraz czasochłonność poszukiwania spadkobierców, 
a także niedostateczne zasoby kadrowe nie dochodzono należności od spad-
kobierców. NIK zwraca uwagę, że przywołane w ww. wyjaśnieniu okoliczności 
nie mogą stanowić podstawy do zaniechania działań egzekucyjnych. Śmierć 
dłużnika nie pozbawia bowiem wierzyciela możliwość dochodzenia należno-
ści od spadkobierców. 

Nierzetelne prowadzenie analiz w zakresie przedawniania się zaległo-
ści z tytułu podatków i opłat lokalnych w urzędach miejskich w Nowym 
Mieście Lubawskim i Olecku również było przyczyną powstawania nie-
prawidłowości dotyczących ewidencji zdarzeń gospodarczych w księgach 
rachunkowych urzędów. 

Przykłady 

W Urzędzie Miejskim w Giżycku, niezgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o rachun-
kowości nie wyksięgowano z ewidencji księgowej kwoty 726,4 tys. zł zaległo-
ści podatkowych przedawnionych w latach 2000–2019 oraz kwoty 12,1 tys. zł 
przedawnionych zaległości o charakterze cywilnoprawnym, co było niezgodne 
z art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości. 

W Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim w 2020 r. nie przepro-
wadzono corocznej analizy przedawnień zaległości z tytułu podatków i opłat 
(analizy takie prowadzono w latach 2017–2019). Wskutek czego nie dokonano 
odpisu z ewidencji księgowej czterech przedawnionych zaległości podatkowych 
na łączną kwotę 471,02 zł, co było niezgodne z art. 20 ust. 1 ustawy o rachun-
kowości oraz wewnętrznymi uregulowaniami obowiązującymi w tym zakresie. 
Burmistrz wyjaśnił, że brak przeprowadzenia analizy przedawnień w 2020 r. 
wynikał ze zmian kadrowych w referacie podatków i opłat oraz z pracy zdalnej 
pracowników Urzędu w związku z trwającą pandemią Covid-19. 

W Urzędzie Miejskim w Olecku, jedna spośród 12 zbadanych zaległości w kwo-
cie 23 tys. zł uległa przedawnieniu z dniem 31 grudnia 2015 r., a została odpi-
sana z ewidencji księgowej dopiero 31 grudnia 2017 r., tj. z naruszeniem art. 20 
ust. 1 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości, co jak wyjaśnił bur-
mistrz, wynikało z przeoczenia pracownika. 

We wszystkich skontrolowanych urzędach rzetelnie zdiagnozowano zagro-
żenia wynikające z negatywnych tendencji demograficznych (tj. m.in. spadku 
liczby urodzeń, starzenia się społeczeństwa, ujemnego salda migracji) oraz 
prowadzono analizy dotyczące sytuacji demograficznej gmin, znajdujące 
odzwierciedlenie z dokumentach o charakterze planistycznym i strategicz-
nym. Podejmowano również działania mające na celu przeciwdziałanie 
ww. negatywnym tendencjom demograficznym. Polegały one przede 
wszystkim na rozbudowie infrastruktury oświatowej, przygotowaniu tere-
nów pod budownictwo wielorodzinne, modernizacji i rozbudowie bazy 
rekreacyjno-sportowej oraz wprowadzeniu karty dużej rodziny i progra-
mów pomocowych dla rodzin wielodzietnych. 

Przykłady 

W gminie Działdowo m.in. dokonywano rewitalizacji budynków i przestrzeni 
publicznej, stworzono Centrum Aktywności Organizacji Pozarządowych, 
modernizowano obiekty zabytkowe34 w celu powiększenia i unowocześnie-

34 W tym m.in. w 2018 r. zagospodarowano gotycką część Zamku Krzyżackiego. 

Analizy sytuacji 
demograficznej gmin 
oraz podejmowanie 
działań mających 
na celu przeciwdziałanie 
negatywnym tendencjom 
demograficznym 
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Spadek liczby 
mieszkańców pomimo 

podejmowanych 
działań mających 

na celu przeciwdziałanie 
negatywnym tendencjom 

demograficznym 

nia bazy kulturalnej, modernizowano bazę sportową35, tworzono nowe miejsca 
do rekreacji, rozbudowywano bazę oświatową i przedszkolną, przeznaczano 
również nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe. Ponadto umożli-
wiano mieszkańcom decydowanie o realizowanych przez gminę inwestycjach 
w ramach budżetu obywatelskiego. 

Gmina Nidzica m.in. przystąpiła do rządowego programu Mieszkanie Plus 
umożliwiającego budowę tanich mieszkań na wynajem oraz Rządowego Pro-
gramu Rozwoju Mieszkalnictwa36, przygotowywała tereny pod budownictwo 
mieszkaniowe, rozbudowywała bazę edukacyjną i sportową, rozwijała infra-
strukturę przedszkolną, powołała Uniwersytet Trzeciego Wieku, Miejską Radę 
Seniorów oraz wprowadziła Nidzicką Kartę Seniora, dającą seniorom zniżki 
na usługi i zakupy u lokalnych przedsiębiorców. 

W gminie Olecko m.in. rozbudowywano infrastrukturę mieszkaniową (w tym 
budynków z mieszkaniami socjalnymi), rozwijano infrastrukturę oświatową, 
rozbudowywano infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, wprowadzono pro-
gram „Olecka Rodzina 3+” dla rodzin wielodzietnych z terenu miasta i gminy 
Olecko37. Ponadto od 1 października 2020 r. uruchomiono komunikację 
gminną, która w znacznym stopniu zmniejszyła wykluczenie komunikacyjne 
terenów wiejskich i zwiększyła możliwości komunikacyjne na terenie miasta. 

W gminie Węgorzewo wspierano rodziny wielodzietne poprzez realizację 
programu Węgorzewska Karta Dużej Rodziny, którego celem było promowanie 
pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, a także zwiększenie szans rozwo-
jowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych oraz dostępności 
do dóbr sportowych i kulturalnych (m.in. wprowadzono systemu zniżek i zwolnień 
w opłatach za korzystanie z obiektów sportowych i wydarzeń kulturalnych), reali-
zowano Projekt „Węgorzewo stawia na rodzinę”, którego celem było zwiększenie 
kompetencji opiekuńczo wychowawczych kobiet i mężczyzn, a także realizowano 
przedsięwzięcie pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Perłach”, mające na celu 
aktywizację dorosłych na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę 
dla uczenia się przez całe życie. W ramach tego projektu m.in. organizowano różne 
kursy, szkolenia i warsztaty (m.in. żeglarski, motorowodny, konwersacje z języka 
angielskiego, kulinarne, opiekunów i kierowników wycieczek) umożliwiające roz-
wijanie kompetencji, stosownie do potrzeb rynku lokalnego. 

Pomimo podejmowania działań mających przeciwdziałać negatywnym 
tendencjom demograficznym, we wszystkich skontrolowanych gminach 
na koniec 2020 r. odnotowano spadek liczby mieszkańców w stosunku 
na stanu na dzień 1 stycznia 2017 r. od 1% do 6%. Największe spadki liczby 
mieszkańców odnotowano w Węgorzewie (6%) oraz w Giżycku i Nowym 
Mieście Lubawskim (po 5%), a najmniejsze w Nidzicy (1%) oraz w Olecku 
i w Kętrzynie (po 2%). 

35 W tym celu m.in. w 2017 r. przebudowano infrastrukturę lekkoatletyczną na stadionie miejskim 
i w 2020 r. dokonano renowacji kortów tenisowych. 

36 Porozumienie z 24 sierpnia 2020 r. Gminy Nidzica z Krajowym Zasobem Nieruchomości dotyczące 
współpracy poprzez wzajemną wymianę informacji, materiałów i dokumentów dotyczących 
nieruchomości wykazujących potencjał w zakresie realizacji na ich terenie inwestycji 
mieszkaniowych. 

37 Program skierowany do rodzin wielodzietnych mających na utrzymaniu dzieci w wieku do 18. roku 
życia lub 25. roku życia, uczące się lub studiujące oraz zameldowane lub zamieszkałe na terenie 
Gminy Olecko i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe. Po wyrobieniu karty rodziny istnieje 
możliwość skorzystać z ulg i świadczeń takich jak: 30% ulgi na obowiązujące ceny biletów wstępu 
lub opłaty w obszarze kultury, kultury fizycznej czy opłaty za zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-
opiekuńcze w publicznych przedszkolach oraz zniżki u partnerów programu, np. 5% rabat na zakup 
sprzętu komputerowego, 15% na zakup okularów lub 50% ulgi na badanie wzroku. 
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We wszystkich gminach, pomimo malejącej liczby mieszkańców, wzra-
stały jednak wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodo-
wego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych 
na obszarach skontrolowanych gmin. Według stanu na 31 grudnia 2020 r. 
w stosunku do stanu na koniec 2017 r. wzrost ten wynosił od 19% do 35%. 
Największy wzrost dochodów z tego tytułu odnotowano w Piszu (35%), 
w Gołdapi (34%) oraz w Węgorzewie (32%), a najmniejszy w Kętrzynie 
(19%), w Działdowie (20%) oraz w Nidzicy (25%). 

We wszystkich skontrolowanych gminach podejmowano działania zmie-
rzające do przyciągnięcia nowych podmiotów gospodarczych, w rezultacie 
których ich liczba, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w stosunku 
do stanu na koniec 2017 r., na ogół wzrastała (malejącą liczbę funkcjonują-
cych przedsiębiorców odnotowano jedynie w Giżycku i w Nowym Mieście 
Lubawskim38). 

Przykłady 

W gminie Kętrzyn w celu przyciągnięcia nowych podmiotów gospodarczych 
m.in. utworzono Punkt Obsługi Inwestora, świadczący usługi w zakresie przed 
i po zakończeniu inwestycji, pracownicy Urzędu Miejskiego zostali przeszko-
leni w zakresie standardów obsługi inwestorów, zainicjowano kampanię 
„Invest in Kętrzyn” oraz powołano Radę Biznesu funkcjonującą przy Burmi-
strzu oraz uczestniczono w Międzynarodowych Targach Terenów Inwestycyj-
nych w Warszawie. 

Na terenie gminy Olecko funkcjonowały podstrefy Warmińsko-Mazurskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej o łącznej powierzchni 25,1 ha oraz Suwalskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej o powierzchni 25,4 ha. Przygotowywano tereny 
inwestycyjne i promowano oferty ich sprzedaży (w latach 2017–2020 sprze-
dano 7,1 ha). Wprowadzono możliwość korzystania przez przedsiębiorców 
ze zwolnień z podatku od nieruchomości39 na Terenach Aktywności Gospo-
darczej oraz nowo wybudowanych lub nowo nabytych budynków lub budowli 
w związku z utworzeniem i utrzymaniem miejsc pracy. Z pomocy tej skorzy-
stało dziewięć firm, które w latach 2017–2020 otrzymały zwolnienie z podatku 
od nieruchomości w łącznej kwocie 261,7 tys. zł. 

Gmina Pisz rozbudowywała infrastrukturę drogową w celu zwiększenia atrak-
cyjności terenów inwestycyjnych, w tym położonych na terenie podstrefy War-
mińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, utrzymywała na stałym 
poziomie stawki podatkowe oraz prowadziła akcje promocyjne w mediach 
regionalnych i ogólnokrajowych. 

Wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego 
od osób prawnych (CIT), według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w sto-
sunku do stanu na koniec 2017 r., odnotowano w sześciu gminach: Węgo-
rzewo (wzrost o 157%), Gołdap (o 78%), Ostróda (o 47%), Pisz (o 24%), 
Nowe Miasto Lubawskie (o 24%) oraz Nidzica (o 11%). 

38 Liczba podmiotów gospodarczych według stanu na dzień1 stycznia 2017 r. wynosiła w Giżycku 
872 oraz 748 w Nowym Mieście Lubawskim, podczas gdy na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 
odpowiednio 541 (spadek o 38%) i 739 (spadek o 1,2%). 

39 Wynikających z uchwały nr ORN.0007.25.2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 marca 2014 r. 
w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących 
lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Olecko”. 

Działania zmierzające 
do przyciągnięcia 
nowych podmiotów 
gospodarczych 

Wzrost wysokości 
dochodów 
z tytułu udziału 
we wpływach z CIT 
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 Skala zaległości 
z tytułu podatków i opłat 

5.3. Dochodzenie zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych 

Działania w zakresie dochodzenia zaległości z tytułu podatków i opłat 
lokalnych podejmowane przez organy wykonawcze gmin były w znacznej 
mierze nierzetelne i nieprawidłowe. 

W latach 2017–2020 w dziewięciu skontrolowanych gminach wzrosły 
zaległości ogółem łącznie z 71 743,4 tys. zł w 2017 r. do 94 830,7 tys. zł 
w 2020 r., tj. o 32%. Wynikało to głównie ze wzrostu zaległości z tytułu 
podatków (o 34%) oraz z tytułu pozostałych dochodów własnych, w tym 
z tytułu dochodów z majątku gminy (o 32%). Największy wzrost zaległo-
ści odnotowano w gminach Ostróda i Olecko (wzrost z 10 574,6 tys. zł 
do 17 669,4 tys. zł oraz z 6712,4 tys. zł do 10 451,2 tys. zł, tj. o 67% i 56%), 
najmniejszy zaś w gminach Pisz i Działdowo (wzrost z 12 240 tys. zł 
do 14 070 tys. zł oraz z 4892,3 tys. zł do 5645 tys. zł, tj. o 15%). Jedynie 
w gminie Węgorzewo w 2020 r. w odniesieniu do 2017 r. zaległości zmniej-
szyły się o 8% (z 4848,6 tys. zł do 4455,1 tys. zł). Największy wpływ na ich 
wzrost miały zaległości z tytułu: 

– podatku od nieruchomości, gdyż na koniec lat 2017–2020 w porównaniu 
do stanu z roku poprzedniego wzrosły one odpowiednio od 1% do 15%, 

– dochodów uzyskiwanych przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłat 
od innych zakładów budżetowych – od 2017 r. wzrosły o 10%, 5%, 5% i 3%, 

– innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odręb-
nych przepisów – od 2017 r. sukcesywnie wzrastały od 4% do 46%, 

– dochodów z majątku gminy, które od 2018 r. wzrastały od 7% do 38%. 

Szczegółowe dane na temat zaległości z tytułu podatków i opłat w latach 
2017–2020 w odniesieniu do 10 skontrolowanych gmin, przedstawiono 
w załączniku nr 6.8. do informacji. 

W latach 2017–2020 organy podatkowe gmin wysłały łącznie 76 843 
upomnień podmiotom posiadającym zaległości z tytułu podatków i opłat 
na łączną kwotę 77 275,3 tys. zł. Po bezskutecznym upływie terminów 
określonych w upomnieniach wystawiono łącznie 17 320 tytułów wyko-
nawczych na łączną kwotę 25 536,5 tys. zł. 

5.3.1. Monitorowanie wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych 

We wszystkich skontrolowanych gminach monitorowano wpływ należności 
z tytułu podatków i opłat lokalnych. Odbywało się to m.in. poprzez analizę 
kont rozrachunkowych, kartotek podatkowych i kont podatników według 
stanu na koniec miesiąca, po zaksięgowaniu wszystkich wpłat, zwrotów, 
przypisów i odpisów, raportów zaległości wszystkich podatników oraz 
sprawozdań budżetowych kwartalnych, półrocznych i rocznych. 

Stwierdzono jednak, że tylko w sześciu40 spośród 10 objętych kontrolą 
urzędów prowadzono działania informacyjne zmierzające do dobrowol-
nego wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, o których 
mowa art. 6 §1 b ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

40 Działania informacyjne podejmowano w gminach: Giżycko, Gołdap, Nidzica, Nowe Miasto 
Lubawskie, Pisz i Węgorzewo. 
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Prawidłowość monitorowania wpływów z tytułu podatków i opłat oraz pro-
wadzenia działań informacyjnych zmierzających do dobrowolnego wykona-
nia obowiązków zbadano w pięciu skontrolowanych jednostkach na próbie41 
174 losowo wybranych przypadków (3% ogółu przeprowadzonych działań). 
Stwierdzono, że skuteczność podejmowanych działań informacyjnych wyno-
siła od 61% (Giżycko) do 93% (Nowe Miasto Lubawskie i Pisz). 

W pięciu42 urzędach spośród sześciu, które prowadziły działania infor-
macyjne przed podjęciem czynności windykacyjnych, wystąpiły niepra-
widłowości dotyczące nieewidencjonowania podejmowanych działań lub 
prowadzenia rejestru działań informacyjnych niezgodnie z wymogami roz-
porządzeń z 2015 r. i z 2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należ-
ności pieniężnych. 

Przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości było m.in. nieznajomość prze-
pisów regulujących obowiązek prowadzenia rejestru w określonej formie 
oraz braki kadrowe. 

Przykłady 

W Urzędzie Miejskim w Nidzicy przed rozpoczęciem czynności windyka-
cyjnych podejmowano wobec dłużników działania informacyjne zmierzające 
do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązków, zgodnie z art. 6 § 1 b 
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Kontrola wykazała 
jednak, że w latach 2017–2019 Urząd nie rejestrował podejmowanych dzia-
łań informacyjnych, a przeprowadzone czynności udokumentowano w dwóch 
notatkach służbowych sporządzonych w 2020 r. 

W Urzędzie Miejskim w Piszu, w „Rejestrze działań informacyjnych” nie ewi-
dencjonowano imienia i nazwiska osoby dokonującej tych czynności, mimo 
takiego obowiązku wprowadzonego od 1 sierpnia 2020 r. na mocy § 2 ust. 4 
rozporządzenia w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych. 

W Urzędzie Miejskim w Gołdapi przed rozpoczęciem czynności windyka-
cyjnych podejmowano wobec podmiotów zalegających z płatnościami podat-
ków i opłat lokalnych działania informacyjne (we wszystkich przypadkach były 
to rozmowy telefoniczne z dłużnikami) zmierzające do dobrowolnego wykona-
nia przez nich obowiązków, jednakże nie były one ewidencjonowane. 

5.3.2. Działania windykacyjne 

W latach 2017–2020 skontrolowane urzędy wysłały, podmiotom posiadają-
cym zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych, łącznie 76 843 upomnienia 
oraz 17 320 tytułów wykonawczych. W trzech spośród 10 skontrolowanych 
urzędów wprowadzono wewnętrzne uregulowania precyzujące termin, 
w którym powinno zostać przesłane upomnienie oraz tytuł wykonawczy. 
Prawidłowość prowadzenia działań windykacyjnych zbadano ww. na pró-
bie43 522 upomnień (1% ogółu upomnień wystawionych w badanym okre-
sie) o zapłatę zaległości w łącznej kwocie 12 279 tys. zł oraz 489 tytułów 
wykonawczych (3%) na kwotę 9874,9 tys. zł. 

41 W każdej skontrolowanej gminie badaniem objęto minimum 40 losowo wybranych przypadków 
dotyczących działań informacyjnych (po 10 z każdego roku objętego kontrolą). 

42 Gminy: Giżycko, Gołdap, Nidzica, Pisz i Węgorzewo. 

43 W każdej skontrolowanej gminie badaniem objęto minimum 40 najwyższych kwotowo zaległości 
(w tym 20 z tytułu podatków i 20 z tytułu opłat). 

Nierzetelne prowadzenie 
rejestru działań 
informacyjnych 
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Nieterminowe 
wystawianie upomnień 

Kontrola ujawniła nieprawidłowości w dziewięciu urzędach44, a doty-
czyły one łącznie 215 spośród 522 zbadanych upomnień (41%) oraz 
145 spośród 489 zbadanych tytułów wykonawczych (30%), w szczególno-
ści nieterminowego wystawiania upomnień oraz tytułów bądź niewysta-
wiania ich niezwłocznie (w ośmiu urzędach)45, sporządzenia upomnień 
niezgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie postępowania wierzy-
cieli należności pieniężnych (trzy spośród 10 zbadanych)46 lub niezgod-
nie z wewnętrznymi uregulowaniami (dwa urzędy)47 oraz niewystawienia 
tytułów wykonawczych pomimo bezskutecznego upływu terminów wska-
zanych w upomnieniach (trzy spośród 10 skontrolowanych)48. 

Kontrola wykazała, że w sześciu49 z 10 skontrolowanych urzędach nieter-
minowo wystawiono łącznie 95 upomnień (18% objętych badaniem upo-
mnień), a opóźnienia wyniosły od jednego do 945 dni. 

Infografika nr 5 
Skala opóźnień w wystawianiu upomnień w sześciu gminach 

Liczba upomnień od do 
wystawionych Opóźnienie w dniach 
nieterminowo 

Giżycko 10 

Gołdap 40 

Kętrzyn 27 

Olecko 1 

Ostróda 7 

Pisz 10 

46 89 

65 753 

3 945 

19 

2 30 

1 24 

0 200 400 600 800 1000 

RAZEM 95 

Źródło: wyniki kontroli w 10 jst. 

Stwierdzono również, że w dwóch50 spośród 10 skontrolowanych urzędów 
nie podejmowano niezwłocznie działań zmierzających do egzekwowania zale-
głości z tytułu należności o charakterze publicznoprawnym, bowiem 27 upo-
mnień wysłano do dłużników z opóźnieniem wynoszącym od 90 do 510 dni 

44 Gminy: Nidzica, Giżycko, Kętrzyn, Nowe Miasto Lubawskie, Olecko, Węgorzewo, Gołdap, Pisz 
i Ostróda. 

45 Gminy: Nidzica, Giżycko, Kętrzyn, Olecko, Węgorzewo, Gołdap, Pisz i Ostróda. 

46 Gminy: Nowe Miasto Lubawskie, Ostróda i Węgorzewo. 

47 Gminy: Kętrzyn i Nidzica. 

48 Gminy: Giżycko, Gołdap i Nowe Miasto Lubawskie. 

49 Gminy: Giżycko, Gołdap, Kętrzyn, Olecko, Ostróda i Pisz. 

50 Gminy: Olecko i Węgorzewo. 
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od upływu terminu zapłaty należności. Tymczasem §3 rozporządzenia 
w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych zobowiązuje 
do niezwłocznego przesłania upomnienia zobowiązanemu. 

Przyczyną nieprawidłowości, według pracowników skontrolowanych 
urzędów, był m.in. nadmiar obowiązków, braki kadrowe i rotacja pra-
cowników. 

Przykłady 

W Urzędzie Miejskim w Gołdapi analiza 20 najwyższych kwotowo zaległo-
ści na łączną kwotę 5219,9 tys. zł wykazała, że 40 (56% badanych) upomnień 
przesłano z opóźnieniem w stosunku do terminów wskazanych w wewnętrz-
nych uregulowaniach, wynoszącym od 65 do 753 dni. 

W Urzędzie Miejskim w Kętrzynie stwierdzono, że 27 (69% badanych) upo-
mnień wystawiono z opóźnieniem wynoszącym od 3 do 945 dni w stosunku 
do terminu określonego w Regulaminie windykacji należności. Przeoczono 
również wystawienie jednego upomnienia na kwotę 31 tys. zł (podatnik zdą-
żył spłacić zaległość zanim urząd podjął jakiekolwiek działania). 

W Urzędzie Miejskim w Giżycku w 10 (29% badanych) przypadkach wysta-
wiono upomnienia nie dochowując terminów określonych w § 7 rozporządze-
nia w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych, a opóźnienie 
wyniosło od 46 do 89 dni. 

W Urzędzie Miejskim w Węgorzewie, 12 (30%), a w Urzędzie Miejskim 
w Olecku 15 (38%) zbadanych upomnień wysłano w terminach od 69 do 510 dni 
od daty powstania zaległości. 

W trzech51 spośród 10 skontrolowanych urzędów wystąpiły przypadki 
wystawiania upomnień niezgodnie z wymogami rozporządzenia w spra-
wie postępowania wierzycieli należności pieniężnych. Nieprawidłowości 
stwierdzono w 16 upomnieniach (3% badanych), a dotyczyły one nieuj-
mowania w nich pouczenia dotyczącego m.in. poinformowania wierzyciela 
o każdej zmianie miejsca zamieszkania zobowiązanego oraz o skutkach nie-
wykonania przez niego tego obowiązku. Było to niezgodne z § 4 ust. 1 pkt 6 
ww. rozporządzenia. 

Kontrola wykazała, że w siedmiu52 z 10 skontrolowanych urzędów nieter-
minowo wystawiono 130 tytułów wykonawczych (27% objętych badaniem 
tytułów), a opóźnienia wyniosły od jednego do 1301 dni. 

Wystawianie upomnień 
niezgodnie z wymogami 
rozporządzenia 

Nieterminowe 
wystawianie tytułów 
wykonawczych 

51 Gminy: Nowe Miasto Lubawskie, Ostróda i Węgorzewo 

52 Gminy: Gołdap, Nidzica, Kętrzyn, Olecko, Ostróda, Pisz i Węgorzewo. 
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Nieprawidłowości 

w windykacji należności 
o charakterze 

cywilnoprawnym 

Infografika nr 6 
Skala opóźnień w wystawianiu tytułów wykonawczych w siedmiu gminach 

Liczba tytułów 
wykonawczych od do 
wystawionych Opóźnienie w dniach 
nieterminowo 

Gołdap 47 

Kętrzyn 18 

Nidzica 33 

Olecko 4 

Ostróda 5 

Pisz 19 

Węgorzewo 4 

2 1301 

12 393 

69 387 

261 787 

6 34 

1 221 

82 329 

0 300 600 900 1200 1500 

RAZEM 130 

Źródło: wyniki kontroli w 10 jst. 

Jednostki kontrolowane powstanie opóźnień wyjaśniały m.in. brakami 
kadrowymi, zmianą systemu finansowo-księgowego, a także przeoczeniem 
i nadmiarem obowiązków. 

Przykłady 

W Urzędzie Miejskim w Gołdapi 47 (94% zbadanych) tytułów wyko-
nawczych wystawiono z opóźnieniem wynoszącym od dwóch do 1301 dni 
od upływu terminu wskazanego w upomnieniach oraz w odniesieniu do ter-
minów określonych w zarządzeniu burmistrza. 

W Urzędzie Miejskim w Nidzicy w 33 (83% badanych) wystąpiła zwłoka 
w wystawianiu tytułów wykonawczych dotyczących podatku od nieruchomo-
ści, podatku rolnego oraz łącznego zobowiązania podatkowego, a opóźnienia 
wyniosły od 69 do 387 dni. 

W Urzędzie Miejskim w Piszu w 19 przypadkach (18% zbadanych) tytuły 
wykonawcze wystawiono z opóźnieniem w stosunku do terminu określonego 
w wewnętrznych uregulowaniach wynoszącym od jednego do 221 dni. 

Nieprawidłowości stwierdzono również w zakresie windykacji należno-
ści pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym. Ujawniono je w dwóch53 
z 10 skontrolowanych urzędów. Dotyczyły one prowadzenia w sposób opie-
szały działań zmierzających do wyegzekwowania od sześciu podatników 
zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów (13,6 tys. zł) 

53 Tj. w Nowym Mieście Lubawskim i  w Węgorzewie. 
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i przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności 
(1,6 tys. zł) oraz niewystąpienia o wydanie nakazu zapłaty i nadania klau-
zuli wykonalności (łącznie 34,2 tys. zł). 

Brak należytego postępowania w zakresie prowadzenia działań windyka-
cyjnych w sprawach dotyczących należności o charakterze cywilnopraw-
nym tłumaczono m.in. wysokimi kosztami wytoczonego powództwa oraz 
złym przepływem informacji pomiędzy poszczególnymi wydziałami. 

Przykłady 

W Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim wobec dwóch podmio-
tów w sposób opieszały prowadzono działania zmierzające do wyegzekwo-
wania zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w łącznej 
kwocie 13,6 tys. zł. Do podmiotów tych skierowano wprawdzie wezwania 
do zapłaty zaległości, z tym że pierwsze – po 65 dniach od ich powstania, 
ale kolejne dopiero po 358 i 208 dniach od poprzedniego wezwania do zapłaty. 
Stanowiło to naruszenie art. 42 ust. 5 ustawy o finansach publicznych, tj. obo-
wiązku, zgodnie z którym, jednostki sektora finansów publicznych są obowią-
zane do terminowego podejmowania w stosunku do zobowiązanych czynności 
zmierzających do wykonania zobowiązania. Ponadto, mimo że wezwania te nie 
przyniosły skutku, nie skorzystano z możliwości wystąpienia na drogę postę-
powania sądowego w celu dochodzenia tych należności. 

W Urzędzie Miejskim w Węgorzewie mimo uzyskania w trzech przypadkach 
(15% badanych) nakazu zapłaty zobowiązań z tytułu opłaty za użytkowanie 
wieczyste w łącznej kwocie 5,1 tys. zł, nie wystąpiono do 30 czerwca 2021 r. 
o nadanie im klauzuli wykonalności, aby mogły one spełniać warunki tytułu 
wykonawczego umożliwiającego podjęcie dalszych działań egzekucyjnych. 
Ponadto w 14 przypadkach, pomimo bezskuteczności wezwań do uregulowa-
nia zaległych należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości 
29,1 tys. zł, Urząd nie wystąpił o wydanie nakazu zapłaty i nadania im klauzuli 
wykonalności, celem dochodzenia ich w postępowaniu egzekucyjnym, mimo 
obowiązku wynikającego z art. 42 ust. 5 ustawy o finansach publicznych. 

W pięciu54 spośród 10 skontrolowanych urzędów stwierdzono również nie-
prawidłowości dotyczące ewidencjonowania w księgach rachunkowych 
przypadków przedawnienia zaległości z tytułu podatków i opłat oraz nie-
podejmowania czynności mających na celu zapobieżenie przedawnieniu 
zaległości. 

Nieprawidłowości te jednostki kontrolowane wyjaśniały niepodejmowa-
niem działań z powodu śmierci podatników, przeoczeniem, zbyt wysokimi 
kosztami powództwa lub brakami kadrowymi. 

Przykłady 

W Urzędzie Miejskim w Giżycku w 12 przypadkach przedawnionych zaległości 
(100% zbadanych) odpisanych z ewidencji księgowej w okresie od 29 czerwca 
do 31 grudnia 2020 r. ustalono m.in., że w przypadku 11 z nich przedawnienie 
nastąpiło w latach 2000–2011 oraz w jednym w 2019 r. Spisanie ww. należności 
przedawnionych w 2020 r. naruszało art. 28 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zgodnie z którym aktywa 
i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. 

54 Gminy: Giżycko, Kętrzyn, Nowe Miasto Lubawskie, Olecko i Węgorzewo. 

Nieprawidłowe 
odpisywanie 
przedawnionych 
zaległości 
oraz dopuszczenie 
do przedawnienia 
roszczeń 
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Skala postępowań 
podatkowych 

W Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim wobec czterech pod-
miotów, które posiadały zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste 
gruntu za lata 2014–2017 nie podjęto działań, które zapobiegłyby przedaw-
nieniu tych roszczeń. Zaniechanie to skutkowało przedawnieniem należności 
na łączną kwotę 18,6 tys. zł. Zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wie-
czystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. 
Z upływem tego dnia rozpoczyna się bieg terminu przedawnienia. Mimo 
że podjęte działania windykacyjne były nieskuteczne, nie skorzystano z moż-
liwości wniesienia do sądu pozwu o zapłatę tych należności, co stosownie 
do postanowień art. 123 Kodeksu cywilnego skutkowałoby przerwaniem 
biegu terminu przedawnienia. W konsekwencji, roszczenia te uległy przedaw-
nieniu z upływem lat 3, stosownie do art. 118 Kodeksu cywilnego. 

W Urzędzie Miejskim w Węgorzewie w latach 2017–2020 wobec 11 podatni-
ków, którzy posiadali zaległości z tytułu podatków od nieruchomości, podatku 
rolnego i leśnego za lata 2012–2015, nie podjęto działań, które zapobiegłyby 
przedawnieniu tych należności. Zaniechanie to skutkowało przedawnieniem 
należności w łącznej kwocie 8,4 tys. zł. 

5.4. Ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu podatków 
i opłat lokalnych 

Postępowania w sprawie przyznawania ulg podatkowych prowadzone były 
przez organy wykonawcze skontrolowanych gmin w znacznej mierze nie-
rzetelnie i niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

W latach 2017–2020 do organów podatkowych 10 skontrolowanych gmin 
wpłynęło łącznie 1085 wniosków o udzielenie, na podstawie art. 67a § 1 Ordy-
nacji podatkowej, ulg w spłacie należności podatkowych w łącznej kwocie 
14 646,1 tys. zł. Najwięcej wniosków (822) dotyczyło umorzenia zaległości 
podatkowych w łącznej kwocie 7313,8 tys. zł, 76 – odroczenia lub rozło-
żenia na raty podatku w łącznej kwocie 1557,8 tys. zł oraz 187 – odro-
czenia lub rozłożenia na raty zaległości podatkowych w łącznej kwocie 
5774,5 tys. zł. Po przeprowadzeniu postępowań podatkowych organy 
podatkowe wydały łącznie 472 decyzje o przyznaniu ulg na łączną kwotę 
6002,6 tys. zł. Spośród tych decyzji 298 dotyczyło umorzenia zaległo-
ści podatkowych (1357 tys. zł), 44 – odroczenia lub rozłożenia płatności 
podatku na raty (861 tys. zł) oraz 130 decyzji odraczających lub rozkłada-
jących na raty zaległości podatkowe (3784,6 tys. zł). 

W okresie objętym kontrolą odnotowano wzrost liczby prowadzonych 
postępowań podatkowych ze 185 w 2017 r. do 521 w 2020 r., jak również 
zwiększeniu uległa kwota udzielonych ulg podatkowych z 1094,2 tys. zł 
do 2132,3 tys. zł. Uzasadnieniem udzielonych ulg były m.in. zła sytuacja 
finansowa i zdrowotna, przesłanki ekonomiczne oraz ponoszenie nega-
tywnych konsekwencji ekonomicznych związanych z Covid-19. Jedynie 
w dwóch gminach wprowadzono wewnętrzne uregulowania dotyczące 
szczególnych rozwiązań w związku z pandemią Covid-19. 

Przykłady 

W Urzędzie Miejskim w Giżycku przyjęto szczególne rozwiązania związane 
z pandemią Covid-19, polegające na podjęciu uchwał w sprawie zwolnie-
nia z podatku od nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby prowadzo-
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nej działalności gospodarczej w przypadku, gdy odnotowano spadek obrotów 
o minimum 50%. W badanym okresie organ podatkowy udzielił ww. ulg 
w kwocie 363,2 tys. zł łącznie 80 podmiotom gospodarczym. 

Podobne rozwiązanie przyjęto w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie, w któ-
rym sześciu podatników zwolniono z płatności podatku od nieruchomości 
w kwocie wynoszącej łącznie 43 tys. zł. 

5.4.1. Przestrzeganie określonych w Ordynacji podatkowej 
uregulowań w zakresie udzielania ulg podatkowych 

Prawidłowość prowadzenia postępowań podatkowych w sprawie udziela-
nia ulg podatkowych zbadano we wszystkich skontrolowanych jednostkach 
na próbie 336 postępowań podatkowych (71% ogółu przeprowadzonych 
w badanym okresie), zakończonych wydaniem decyzji przyznających ulgi 
podatkowe, spośród których 1262,3 tys. zł stanowiły umorzone zaległości 
podatkowe. W dalszym ciągu powtarzają się ujawnione w toku poprzednich 
kontroli NIK nieprawidłowości w zakresie udzielania ulg podatkowych55. 
Stwierdzono bowiem, że gminne organy podatkowe w prowadzonych 
postępowaniach nadal nie w pełni przestrzegały wymogów określonych 
w Ordynacji podatkowej, bowiem nieprawidłowości ujawniono we wszyst-
kich objętych kontrolą gminach. Wystąpiły one w 265 postępowaniach 
podatkowych (79% zbadanych). 

W trzech56 spośród 10 objętych kontrolą gmin stwierdzone nieprawidłowo-
ści dotyczyły naruszania zasad stosowania ustawowych przesłanek udzie-
lania ulg. Zostały one ujawnione w 16 postępowaniach przyznających ulgi 
w łącznej kwocie 407,8 tys. zł (5% wartości badanej próby). W przypadku 
tych postępowań zgromadzony materiał dowodowy nie wykazał istnienia 
przesłanek „ważnego interesu podatnika” lub „interesu publicznego”, okre-
ślonych w art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej, które umożliwiają umorzenie 
zaległości podatkowej. Zauważyć należy, iż wskazane klauzule generalne 
są zwrotami niedookreślonymi, a objęte kontrolą postępowania podatkowe, 
w tym wydane decyzje dotyczące ulg podatkowych rozmijały się z przyjętą 
linią orzeczniczą w zakresie dopuszczalnych podstaw ich udzielania. W uza-
sadnieniu decyzji o przyznaniu ulgi podatkowej powoływano się na takie 
okoliczności jak np.: konieczność ponoszenia bieżących wydatków i spo-
wodowana tym trudna sytuacja finansowa, inwestycje we własnym przed-
siębiorstwie oraz epidemia Covid-19 i jej negatywny wpływ na sytuację 
finansową. „Ważny interes podatnika” lub „interes publiczny” są przesłan-
kami, które muszą wystąpić, aby możliwe było przyznanie ulgi podatko-

55 Kontrola nr P/06/148 „Stosowanie ulg podatkowych przez organy gmin oraz skuteczność 
egzekwowania zaległości podatkowych w latach 2004–2006 (I półrocze)”, w 2007 r. Delegatura 
w Olsztynie przeprowadziła w Urzędzie Miejskim w Nidzicy kontrolę umarzania zaległości 
podatkowych przez Burmistrza Nidzicy w latach 2003–2006, w 2008 r. Delegatura NIK 
w Rzeszowie przeprowadziła kilkanaście kontroli doraźnych (I/08/010) w zakresie ulg i zwolnień 
podatkowych, kontrola nr P/11/163 „Ulgi udzielane przez gminy w odniesieniu do podatków 
stanowiących ich dochód w latach 2008–2010”, nr P/14/005 „Prawidłowość i skuteczność 
realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego podatków lokalnych oraz dochodów 
z majątku”, nr P/17/088 „Umarzanie zaległości podatkowych przez organy wykonawcze gmin”, 
i nr S/20/002 „Prawidłowość udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych przez wybrane 
organy wykonawcze gmin woj. warmińsko-mazurskiego”. 

56 Gminy: Giżycko, Kętrzyn i  Nidzica. 

Badanie prawidłowości 
prowadzenia postępowań 
podatkowych 

Niewykazanie 
ustawowych przesłanek 
przy przyznawaniu ulg 
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wej. Za spełnienie tych przesłanek należy uznać taką sytuację, w której 
świadczenie podatkowe nie może zostać spełnione bez doraźnej pomocy 
organów podatkowych. Pomoc taką, w postaci przyznania ulgi podatkowej, 
uzasadniać mogą sytuacje wyjątkowe oraz nadzwyczajne, takie jak klęski 
żywiołowe lub inne zdarzenia losowe (np. utrata możliwości zarobkowania, 
utrata płynności firmy, utrata losowa majątku), w wyniku których podatnik 
nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań. Każda ulga podatkowa 
uprzywilejowuje danego podatnika w stosunku do innych podatników i jest 
zakłóceniem zasady równości wobec podatków, zatem rozpatrując wnio-
sek o ulgę podatkową organ podatkowy nie może opierać się na twierdze-
niach podatnika i jego subiektywnych przekonaniach, czy interpretacjach. 
Decyzja organu podatkowego musi być wyważona i uwzględniać całokształt 
sprawy w kontekście „interesu publicznego” i „ważnego interesu podat-
nika”. Stanowiąc odstępstwo od zasady równości i powszechności prawa 
podatkowego, instytucję ulg podatkowych organ podatkowy może więc 
wykorzystywać jedynie w sytuacjach wyjątkowych57. 

Przykłady 

W gminie Nidzica w 10 postępowaniach (25% zbadanych), w wyniku których 
wydano pięć decyzji umarzających zaległości podatkowe jednemu podatni-
kowi w kwocie 5,8 tys. zł oraz kolejnych pięć odraczających zapłatę zaległo-
ści podatkowych wraz z odsetkami trzem podatnikom w kwocie 313,4 tys. zł, 
organ podatkowy nie wykazał, dlaczego uznał, że w tych przypadkach speł-
nione zostały lub zaistniały przesłanki umożliwiające udzielenie ww. ulg, o któ-
rych mowa w art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej, tj. ważny interes podatnika 
czy interes publiczny. Ulgi te, w przypadku pięciu spraw, przyznano podatni-
kowi m.in. w związku z trudną sytuacją finansową ze względu na spłacanie 
przez niego dwóch długoterminowych kredytów przeznaczonych na rozbu-
dowę prowadzonego przedsiębiorstwa, a w pozostałych pięciu przypadkach 
– ze względu na poniesione przez podatników nakłady finansowe na inwesty-
cje oraz remonty, modernizacje oraz wysokie bieżące wydatki w prowadzonych 
przedsiębiorstwach. 

W gminie Giżycko sytuacje takie stwierdzono w czterech postępowaniach 
(spośród 24 badanych) zakończonych wydaniem decyzji umarzających zale-
głości podatkowe na łączną kwotę 12,5 tys. zł. W postępowaniach tych, jako 
przesłankę zastosowania ulgi w decyzjach wskazywano epidemię Covid-19 i jej 
negatywny wpływ na sytuację finansową podatników. Tymczasem, jak wyni-
kało z dowodów zgromadzonych w postępowaniach podatkowych, benefi-
cjenci pomocy nie znajdowali się w złej kondycji finansowej, m.in. dysponowali 
oszczędnościami w kwocie wyższej niż zaległość, majątkiem trwałym o znacznej 
wartości lub wypracowali kilkumilionowy zysk. 

Przykłady te wskazują na nadużywanie nieostrych pojęć „interes publiczny” 
oraz „ważny interes podatnika” w celu dowolnego (a nie uznaniowego), 
stosowania ulg podatkowych. W postępowaniach tych nie wykazano 
spełnienia przez podatników ustawowych przesłanek udzielenia ulgi, 
czym naruszono art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej. Może to wskazywać 
na występowanie mechanizmów korupcjogennych (dowolność w podejmo-
waniu decyzji o znaczeniu ekonomicznym dla zainteresowanych podmio-
tów). Należy również zaznaczyć, że oprócz wymiernych nieprawidłowości 

57 Wyrok NSA z dnia 13 września 2016 r., II FSK 2337/14. 
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w postaci zmniejszenia wpływów z tytułu dochodów gminy, dowolność 
w udzielaniu ulg podatkowych oddziałuje negatywnie na społeczny odbiór 
wydawanych decyzji, poczucie sprawiedliwości i równego traktowania oby-
wateli przez organy administracji publicznej. 

Przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości było m.in. przeświadczenie, 
że łagodzenie skutków epidemii można potraktować jako zjawisko o cha-
rakterze nadzwyczajnym, a posiadany przez podatników majątek czy 
oszczędności nie dyskwalifikują ich od ubiegania się o ulgi oraz fakt znajo-
mości sytuacji finansowej i majątkowej podatników. 

Podstawą do skorzystania z uznania administracyjnego wynikającego 
z art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej, powinno być zebranie i rozpatrze-
nie materiału dowodowego pozwalającego na potwierdzenie lub zaprze-
czenie istnienia ustawowych przesłanek do udzielania ulg, tj. ważnego 
interesu podatnika lub interesu publicznego. Zatem to, czy przesłanki 
umorzenia istnieją w danej sprawie, może być ustalone po wszechstron-
nym i wnikliwym rozważeniu całokształtu materiału dowodowego (art. 191 
ww. ustawy), a powinno je poprzedzać wyczerpujące zebranie całego mate-
riału dowodowego (art. 187 § 1 ustawy) oraz dokładne wyjaśnienie oko-
liczności faktycznych (art. 122). Z orzecznictwa sądów administracyjnych 
wynika również, iż w sytuacji, gdy uregulowanie podatku nie stwarza stanu 
zagrożenia dla bytu ekonomicznego podatnika, umorzenie mu zaległości 
podatkowych byłoby preferencją niedostępną dla innych, a za niedopusz-
czalne należy uznać automatyczne udzielanie ulg w razie powołania się 
podatnika na szkody spowodowane przez pandemię Covid-19. 

Organy podatkowe wszystkich objętych kontrolą gmin nie podejmowały 
lub podejmowały w ograniczonym zakresie działania w celu dokładnego 
wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, m.in. poprzez zaniechanie gro-
madzenia materiałów dowodowych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. 
Dotyczyło to 198 postępowań (59% skontrolowanych w tych gminach) zakoń-
czonych wydaniem decyzji o przyznaniu ulg podatkowych w łącznej kwocie 
2154,9 tys. zł (co stanowiło 56% wartości zbadanej próby), w tym 150 decyzji 
umarzających zaległości podatkowe w łącznej kwocie 999,2 tys. zł. W przypad-
kach tych nie podejmowano rzetelnych działań w celu zgromadzenia pełnego 
materiału dowodowego i dokładnego wyjaśnienia okoliczności faktycznych. 
Stanowiło to naruszenie art. 122 i art. 187 §1 Ordynacji podatkowej, które 
zobowiązują organ podatkowy do podejmowania wszelkich niezbędnych 
działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz zebrania 
i rozpatrzenia w sposób wyczerpujący całego materiału dowodowego. 

W ww. postępowaniach nie podjęto działań w celu pozyskania materiału 
dowodowego umożliwiającego zweryfikowanie okoliczności wskazanych 
we wnioskach lub oświadczeniach podatników, które ich zdaniem stano-
wiły przesłanki ubiegania się o ulgę. Dotyczyło to m.in. dowodów na nieter-
minowy spływ należności, poniesionych nakładów na inwestycje, sytuacji 
finansowej, udokumentowania spadku obrotów, wstrzymania lub spadku 
produkcji i przychodów w związku z pandemią, stanu zdrowia oraz ponie-
sionych kosztów leczenia. Dokonanie ustaleń w ww. zakresie miało zatem 
istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. 

Nierzetelne 
dokumentowanie 
postępowań 
podatkowych 
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Brak należytego udokumentowania stanu faktycznego w prowadzonych postę-
powaniach tłumaczono m. in. dawaniem wiary argumentom przedstawianym 
przez podatników we wnioskach o ulgę i przedstawianych przez nich oświad-
czeniach o stanie majątkowym, posiadaniem przez organ podatkowy wiedzy 
o sytuacji finansowej i majątkowej podatników oraz utrudnionym pozyskiwa-
niem dokumentów ze względu na pandemię Covid-19. Wyjaśnienia te nie mogą 
jednak usprawiedliwiać nieprzestrzegania ww. przepisów. Ulgi w zapłacie podat-
ków stanowiące wyjątek od zasady powszechności opodatkowania, powinny 
opierać się na przekonywujących podstawach, tzn. być udzielane na podstawie 
bezspornie poczynionych ustaleń, a nie na podstawie subiektywnego przekona-
nia podatników lub jedynie możliwych lub uprawdopodobnionych (a nie udo-
wodnionych) okoliczności. Należy też zauważyć, że rozstrzygnięcie w sprawach 
o udzielenie ulg podatkowych zapada w ramach tzw. uznania administracyjnego. 
Uznaniowość decyzji nie zwalnia jednak organu podatkowego od obowiązku 
wcześniejszego dokonania takich ustaleń faktycznych, które pozwolą na jedno-
znaczne stwierdzenie, czy wystąpiły przesłanki przyznania ulg. 

Przykłady 

W gminie Gołdap w 37 postępowaniach (82% badanych), zakończonych wyda-
niem 28 decyzji umarzających zaległości podatkowe na łączną kwotę 581,2 tys. zł 
i dziewięciu przyznających inne ulgi w kwocie 511,7 tys. zł nie zgromadzono 
dowodów, które potwierdzałyby istotne okoliczności, na które powoływali się 
podatnicy we wnioskach o ulgi. Dotyczyło to takich okoliczności jak m.in. spadek 
obrotów, pogorszenie sytuacji majątkowej, zaległości w spłacie zobowiązań wobec 
ZUS, US i banków czy konieczność utrzymania miejsc pracy. Ustalenia w ww. zakre-
sie miały natomiast istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia każdej z tych spraw. 

W gminie Ostróda w 22 postępowaniach (55% badanych) zakończonych wyda-
niem 17 decyzji umarzających zaległości podatkowe na łączną kwotę 33,7 tys. zł 
oraz pięciu odraczających termin zapłaty podatku i rozkładających na raty zaległo-
ści podatkowe w łącznej kwocie 58,3 tys. zł nie zgromadzono dowodów na potwier-
dzenie okoliczności wskazywanych przez podatników we wnioskach. W jednym 
z nich, jako okoliczność uzasadniającą przyznanie ulgi wskazano trudną sytuację 
finansową, spowodowaną utrudnionym dojazdem do siedziby firmy w związku 
z budową wiaduktu. Z materiału dowodowego wynikało natomiast m.in., że zale-
głość powstała w latach 2012–2016, a więc nie była spowodowana sytuacją nad-
zwyczajną, bowiem powstała przed rozpoczęciem budowy wiaduktu. 

W gminie Pisz w 29 przypadkach (73% zbadanych postępowań), zakończo-
nych wydaniem decyzji dotyczących odroczenia terminu płatności podatku 
oraz rozłożenia na raty zaległości podatkowych w łącznej kwocie 548,3 tys. zł 
nie zgromadzono dowodów, które potwierdzałyby w pełni okoliczności, 
na które podatnicy powoływali się we wnioskach o udzielenie tych ulg. I tak 
np. w pięciu postępowaniach podatnik we wnioskach o udzielenie ulgi każ-
dorazowo podawał identyczne uzasadnienie prośby, powołując się na trudną 
sytuację finansową spowodowaną nierentowną działalnością hoteli w okresie 
zimowym, koniecznością utrzymania stałego zatrudnienia oraz ponoszeniem 
wydatków na inwestycje, modernizacje i bieżące remonty. 

W gminie Węgorzewo w 39 postępowaniach (98% zbadanych postępowań), 
zakończonych wydaniem decyzji umarzających zaległości podatkowe w kwo-
cie 28,3 tys. zł nie zgromadzono materiału dowodowego, który potwierdzałby 
w pełni okoliczności, na które powoływali się podatnicy we wnioskach, w tym 
w 36 z nich organ nie zebrał żadnych dokumentów potwierdzających zaistnie-
nie przesłanek uzasadniających umorzenie zaległości podatkowych. 
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Nienależyte wywiązywanie się z ustawowego obowiązku sporządzania uza-
sadnienia faktycznego i prawnego decyzji, o którym mowa w art. 210 § 4 
Ordynacji podatkowej, stwierdzono w pięciu z dziesięciu skontrolowanych 
gmin58, a dotyczyło ono 80 decyzji (24% objętych badaniem w tych jed-
nostkach) o przyznaniu ulgi na łączną kwotę 700,5 tys. zł. W decyzjach tych 
jedynie ogólnie odnoszono się do okoliczności jakie były przesłanką udzie-
lenia ulgi (np. trudna sytuacja finansowa), bez odniesienia się do dowo-
dów, na podstawie których uznano te okoliczności za udowodnione lub 
całkowicie odstępowano od sporządzenia uzasadnienia, przez co naru-
szono art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej. Stosownie zaś do art. 210 § 1 
pkt 6 Ordynacji podatkowej uzasadnienie stanowi niezbędny element decy-
zji, a zgodnie z § 4 tego artykułu uzasadnienie faktyczne zawiera w szcze-
gólności wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, 
którym dał wiarę oraz przyczyn, dla których innym dowodom odmówił 
wiarygodności, uzasadnienie prawne zaś wyjaśnienie podstawy prawnej 
decyzji z przytoczeniem przepisów prawa. 

Ujawnione nieprawidłowości wyjaśniano m.in. posiadaniem wiedzy o sytu-
acji podatników, wzięciem pod uwagę faktów wskazanych we wnioskach 
podatników pomimo nie wskazania ich w decyzji oraz przeświadczeniem, 
że uzasadnienia decyzji spełniają wymogi Ordynacji podatkowej. W art. 210 
§ 4 Ordynacji podatkowej jednoznacznie wskazano jakie elementy powinno 
zawierać uzasadnienie faktyczne decyzji. Podobne poglądy zostały wyra-
żone w orzecznictwie sądowym, z którego wynika m.in., że: 

– uzasadnienie faktyczne decyzji jest jej ważnym elementem, bowiem 
nie tylko strony postępowania, ale i organ odwoławczy, powinny znać 
przesłanki i podstawy podjętej decyzji, tak aby po jej lekturze wiedzieć 
dlaczego należy uiścić podatek w takiej, a nie innej wysokości (wyrok 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 23.09.2015 r., 
I SA/Łd 146/15); 

– nie jest dopuszczalna sytuacja w świetle postanowień m.in. art. 210 § 4 
Ordynacji podatkowej, aby w motywach decyzji poszukiwać lub też dopa-
trywać się sensu rozstrzygnięcia, albowiem czyni to taką decyzję nie-
czytelną dla podatnika (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Opolu z 26.04.2010 r., I SA/Op 9/10). 

Nienależyte sporządzanie uzasadnień faktycznych decyzji, przy jednocze-
snym braku odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej zastosowanie 
wybranej klauzuli generalnej rażąco narusza podstawowe zasady pro-
wadzenia postępowania administracyjnego, w tym także postępowania 
podatkowego. W efekcie decyzje takie podważają zaufanie do organów 
administracji publicznej, gdyż niejasne są kryteria jakimi kierował się organ 
przyznając ulgi podatkowe. 

W czterech59 (z 10 objętych kontrolą) gminach nie przestrzegano termi-
nów załatwiania spraw, a także nie wywiązano się z obowiązków mają-
cych na celu zapewnienie jawności prowadzonych postępowań. Naruszono 

58 Gminy: Działdowo, Kętrzyn, Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie i Olecko. 

59 Gminy: Giżycko, Kętrzyn, Olecko i Ostróda. 

Niewłaściwe 
sporządzanie decyzji 
administracyjnych 

Nieterminowe 
i niejawne prowadzenie 
postępowań 
podatkowych 
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Inne nieprawidłowości 

Nieprzestrzeganie zasad 
udzielania pomocy 

de minimis 

tym samym następujące przepisy Ordynacji podatkowej: art. 139 (termin 
załatwienia sprawy), art. 140 (obowiązek powiadomienia strony o zwłoce 
i o przyczynie niedotrzymania terminu do wydania decyzji), art. 123 § 1 
(umożliwienie stronom wypowiedzenia się, co do zebranego w sprawie 
materiału dowodowego) oraz art. 200 § 1 (wyznaczenie stronie przed 
wydaniem decyzji siedmiodniowego terminu do wypowiedzenia się w spra-
wie zebranego materiału dowodowego). Nieprawidłowości te dotyczyły 
36 postępowań podatkowych (11% zbadanych w tych gminach), a ich przy-
czynami były m.in. pandemia Covid-19, problemy kadrowe, duże obłożenie 
pracą oraz traktowanie każdej sprawy jako szczególnie skomplikowanej. 

Przepisy Ordynacji podatkowej jednoznacznie wskazują, że organ podat-
kowy powinien zapewnić stronie pełną wiedzę o stanie postępowania. 
Dotyczy to zarówno obowiązku informowania strony o niezałatwieniu 
sprawy w terminie jak i umożliwienia wypowiedzenia się w sprawie zebra-
nego materiału dowodowego, w przypadkach częściowego przychylenia się 
do wniosków podatników, co miało miejsce w badanych sprawach. Strona 
powinna mieć bowiem możliwość końcowego wypowiedzenia się przed 
ostatecznym rozstrzygnięciem sprawy co do całości zebranego materiału. 

W jednej gminie (Giżycko) w siedmiu przypadkach wydano decyzje uma-
rzające część kwoty zaległości podatkowych oraz odsetki od całej kwoty 
zaległości. Było to niezgodne z art. 67a § 2 Ordynacji podatkowej, który sta-
nowi, że umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie 
odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona 
zaległość podatkowa. 

W jednej gminie (Ostróda) w dwóch przypadkach umorzono zaległości 
podatkowe które na dzień złożenia wniosków nie były zaległością. Prze-
pis art. 51 § 1 stanowi, że zaległością podatkową jest podatek niezapła-
cony w terminie płatności. W takie sytuacji, z uwagi na bezprzedmiotowość 
postępowania, zgodnie z art. 208 § 1 organ podatkowy powinien wydać 
decyzję o umorzeniu postępowania. 

W jednej gminie (Nidzica) organ podatkowy wydał pięć decyzji o umorze-
niu zaległości podatkowych pomimo tego, iż złożone wnioski o udzielenie 
ulgi były podpisane jedynie przez jedną z osób uprawnionych. W takie sytu-
acji, zgodnie z art. 169 § 1 Ordynacji podatkowej, organ powinien wezwać 
podatnika do uzupełnienia braków. 

5.4.2. Pomoc publiczna i pomoc de minimis 
W latach 2017–2020 organy podatkowe skontrolowanych gmin, po prze-
prowadzeniu 1085 postępowań podatkowych wydały łącznie 472 decyzje 
przyznające ulgi podatkowe w łącznej kwocie 6002,6 tys. zł. Kontrolą NIK 
objęto 160 postępowań, po przeprowadzeniu których przyznano 105 przed-
siębiorcom ulgi stanowiące pomoc de minimis w kwocie 2283,3 tys. zł60 
(w tym 347,1 tys zł umorzono na podstawie 58 decyzji). 

60 Badaniem objęto wszystkie postępowania spośród 336 wytypowanych do badania w zakresie 
przestrzegania określonych w Ordynacji podatkowej uregulowań w zakresie udzielania ulg 
podatkowych. 



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

5353 

 
    

  
  

      

    

       
    

    
            

      
   

    
 

      
   

   
       

         
         

       
  

    
   

 
   

    
  

   
  

    
         

  
     

       
 

  
    

      

  
   

 

W dziewięciu gminach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie udziela-
nia pomocy de minimis, niewywiązywania się z obowiązków sprawozdaw-
czych lub nierzetelnego sporządzania sprawozdań o udzielonej pomocy. 
Nieprawidłowości te dotyczyły 63% objętych kontrolą postępowań podat-
kowych. 

W czterech61 spośród 10 objętych kontrolą gminach stwierdzone niepra-
widłowości dotyczyły niepełnego gromadzenia dokumentów niezbędnych 
do przyznania pomocy. Ujawniono je w przypadku 14 postępowań podatko-
wych (9% postępowań objętych badaniem) przyznających pomoc de mini-
mis na kwotę 258,9 tys. zł. Nieprawidłowości te polegały na przyznaniu 
takiej pomocy, pomimo nieuzyskania od podatników niektórych dokumen-
tów wymaganych art. 37 ust. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach doty-
czących pomocy publicznej, bądź § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie 
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc 
de minimis. Dotyczyło to m.in. nieuzyskiwania zaświadczeń o wielkości 
pomocy wcześniej otrzymanej przez wnioskodawców lub oświadczeń o jej 
nieotrzymaniu jak i dokumentów finansowych potwierdzających ich sytu-
ację finansową za okres trzech lat obrotowych. Kontrolowane organy podat-
kowe wyjaśniały to m.in. przeoczeniem oraz przyznaniem ulgi na podstawie 
innych sprawozdań. 

Zgodnie z tymi przepisami podmioty ubiegające się o pomoc de minimis 
były zobowiązane do przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie 
pomocy: 

– wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymały w roku, 
w którym ubiegały się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go 
lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym 
okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

– informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących 
w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności 
gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzyma-
nej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do obję-
cia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis 
oraz m.in. informacji dotyczących sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, 
w tym sprawozdania finansowe za okres trzech ostatnich lat obrotowych, 
sporządzanych zgodnie z przepisami o rachunkowości. 

Udzielenie przez organy podatkowe pomocy, pomimo niezłożenia przez 
podatników tych dokumentów było niezgodne z art. 37 ust. 7 ustawy 
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, który sta-
nowi, że do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc 
zaświadczeń, oświadczeń lub informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1, 2 
i 5 tej ustawy, pomoc nie może być udzielona temu podmiotowi. 

Należy przy tym dodać, że niezgromadzenie przez organ podatkowy peł-
nej i rzetelnej informacji o pomocy de minimis, jaką każdy wnioskujący 
o tę pomoc podatnik otrzymał w okresie trzech lat budżetowych62 mogło 

61 Gminy: Gołdap, Ostróda, Pisz i Węgorzewo. 

62 Tj. roku, w którym udzielono danej pomocy oraz dwóch lat poprzednich. 

Nieuzyskanie 
od podatników 
wymaganych 
dokumentów 



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

5454 

  
   

        
    

       
 

     
  

      
    
    

        
    

          
    

      
   

    
   

     
  

 

            
   
 

   
   

      
   

 

      
          

       
   

  

     
        

     
        

 
     

          
         

  
 
  

 

skutkować przekroczeniem dopuszczalnych pułapów tej pomocy. Łączna 
wartość pomocy de minimis dla jednego beneficjenta prowadzącego dzia-
łalność gospodarczą nie może przekroczyć równowartości: 200 tys euro 
lub 100 tys. euro w sektorze transportu drogowego towarów63, 15 tys. euro 
w sektorze rolnym64 lub 500 tys. euro w przypadku podatników wykonują-
cych usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym65. Przekrocze-
nie tych progów skutkowałoby udzieleniem pomocy publicznej, a zamiar jej 
udzielenia podlega notyfikacji – zgłoszeniu Komisji Europejskiej, na mocy 
art. 108 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej66. Zgłoszeniu 
podlega bowiem każda pomoc, która nie została od tego obowiązku zwol-
niona na podstawie innych przepisów, w tym min. rozporządzeń w sprawie 
pomocy de minimis. 

Przykłady 

W gminie Ostróda w siedmiu przypadkach (47% zbadanych) pomocy 
de minimis udzielono w postaci umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 
9,5 tys. zł oraz odroczenia terminu zapłaty podatku na kwotę 19,1 tys. zł, 
pomimo tego, iż podatnicy do dnia wydania decyzji przyznającej ww. pomoc 
nie złożyli dokumentów określonych w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o postępo-
waniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, tj. zaświadczeń o pomocy 
de minimis, jaką otrzymali w roku, w którym ubiegali się o pomoc oraz 
w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy 
de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie (pięć postępowań) oraz sprawozdań finansowych 
za ostatnie trzy lata obrotowe (dwa). 

W gminie Pisz stwierdzono cztery przypadki (27%), gdy w postępowaniach 
nie wyegzekwowano od podatników ubiegających się o udzielenie ulgi spra-
wozdań finansowych za ostatnie trzy lata obrotowe. 

Błędy związane W siedmiu67 z 10 skontrolowanych gmin stwierdzono nieprawidło-
z wydawaniem wości związane z wydawaniem zaświadczeń beneficjentom pomocy, 

zaświadczeń o pomocy że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis. Dotyczyły one 
de minimis 41 postępowań (26% objętych badaniem w tych jednostkach) i polegały 

w szczególności na: 

– wydaniu 29 zaświadczeń z opóźnieniem wynoszącym od jednego 
do 104 dni w stosunku do terminu określonego w §4 ust. 1 pkt 1 roz-
porządzenia w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy 
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, zgodnie z którym zaświadcze-
nia wydaje się z urzędu w dniu udzielenia pomocy; 

63 Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 
(Dz.U.UE.L.2013.352.1). 

64 Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze 
rolnym (Dz. Urz. EU L 352 z 24.12.2013). 

65 Rozporządzanie Komisji (UE) NR 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej 
przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym 
(Dz. U L 114 z 26.4.2012). 

66 Dz.U.2004.90.864/2. 

67 Gminy: Działdowo, Giżycko, Gołdap, Nowe Miasto Lubawskie, Olecko, Ostróda i Węgorzewo. 
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– podaniu w 12 zaświadczeniach o udzielonej pomocy de minimis nierze-
telnych danych, gdyż w czterech przypadkach w zaświadczeniach tych 
nie ujęto umorzonych odsetek, co było niezgodne z § 3 pkt 6 rozporzą-
dzenia w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de mini-
mis w rolnictwie lub rybołówstwie, w pięciu – kwoty udzielonej pomocy 
wykazane w zaświadczeniach nie były tożsame z wydanymi decyzjami, 
zaś w trzech – nie wskazano numerów identyfikacji podatkowej wspólni-
ków lub błędnie wskazano nazwę spółki, co było niezgodne z § 3a pkt 1 
ww. rozporządzenia. 

Przykłady 

W gminie Działdowo 10 zaświadczeń (71% badanych) wydano z opóźnieniem 
wynoszącym jeden dzień, a w gminie Ostróda – trzy (20%) wydano z opóź-
nieniem od jednego do 11 dni. 

W gminie Giżycko w przypadku pięciu postępowań (24% badanych) zaświad-
czenia wydano z opóźnieniem wynoszącym od dwóch do 14 dni, zaś trzy 
zaświadczenia zawierały błędne lub niepełne dane (nie wskazano numerów 
identyfikacji podatkowej wspólników lub błędnie wskazano nazwę spółki). 

W gminie Olecko nieterminowo wydano trzy zaświadczenia o udzielonej 
pomocy, zaś w pięciu zaświadczeniach błędnie wskazano kwoty udzielonej 
pomocy, które nie były tożsame z podanymi w  decyzjach przyznających ulgi. 

W jednej gminie (Kętrzyn) organ podatkowy wydał osiem decyzji doty-
czących udzielenia ulgi podatkowej uznając, że nie stanowi ona pomocy 
publicznej pomimo tego, że nie zbadał w sposób należyty ww. kwestii, 
bowiem ustalenie to oparł wyłącznie na oświadczeniu podatnika (dwa 
przypadki), wpisie do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej 
(jeden) lub nie zgromadził żadnych dokumentów (pięć). 

Komisja Europejska wskazała natomiast, że nawet „stosunkowo niewielka 
kwota pomocy lub stosunkowo nieduży rozmiar przedsiębiorstwa, które 
ją otrzymuje, jako takie nie wykluczają możliwości wpływu na wymianę 
handlową między państwami członkowskimi. Dotacja publiczna przy-
znana przedsiębiorstwu, które świadczy jedynie usługi lokalne lub regio-
nalne, a nie świadczy żadnych usług poza państwem pochodzenia, może 
mieć jednak wpływ na wymianę handlową między państwami członkow-
skimi, jeżeli przedsiębiorstwa z innych państw członkowskich mogłyby 
świadczyć takie usługi (także w ramach swobody przedsiębiorczości) 
i możliwość ta nie jest wyłącznie hipotetyczna. Na przykład, gdy państwo 
członkowskie przyznaje dotację publiczną danemu przedsiębiorstwu 
na świadczenie usług transportowych, świadczenie tych usług może być, 
dzięki dotacji, utrzymane na tym samym poziomie lub zintensyfikowane, 
tak że przedsiębiorstwa mające siedzibę w innych państwach członkow-
skich mają przez to mniejsze szanse na świadczenie usług transportowych 
na rynku tego państwa członkowskiego”68. 

Inne nieprawidłowości 
związane z udzielaniem 
pomocy de minimis 

68 Zawiadomienie Komisji Europejskiej w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 
ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. UE C z 2016, 262 str. 1 ). 
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Opóźnienia i błędy Kontrola wykazała również, że w czterech skontrolowanych gminach69 nie-
w sprawozdaniach rzetelnie wywiązywano się z obowiązków sprawozdawczych wynikających 

o udzielonej pomocy z art. 32 ust. 1 i 32a ust. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczą-
de minimis cych pomocy publicznej. Zgodnie z tymi przepisami podmioty udziela-

jące pomocy są zobowiązane do sporządzania i przedstawiania: Prezesowi 
UOKiK – sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej innej niż pomoc 
publiczna w rolnictwie lub rybołówstwie oraz ministrowi właściwemu 
do spraw rolnictwa – sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnic-
twie lub rybołówstwie, albo obu tym organom informacji o nieudzieleniu 
takiej pomocy w danym okresie sprawozdawczym. Stwierdzone nieprawi-
dłowości dotyczyły głównie: 

– przekazywania do UOKiK sprawozdań z udzielonej pomocy z opóźnie-
niem wynoszącym od dwóch do 100 dni w stosunku do terminów okre-
ślonych w § 6 odpowiednich rozporządzeń70; 

– nierzetelnego sporządzenia sprawozdań, tj. m. in. błędnego podawania 
w nich niektórych wymaganych przepisami informacji, tj. m.in. wyka-
zywania kwot innych niż wynikające z decyzji o umorzeniu, podania 
błędnej lub niepełnej podstawy prawnej (dziewięć sprawozdań) bądź 
nieujęcia lub podania nieprawidłowego numeru decyzji (siedem). 

Przykłady 

W gminie Giżycko 11 (46% badanych) sprawozdań o udzielonej pomocy 
de minimis przekazano do UOKiK z opóźnieniem wynoszącym od dwóch 
do 46 dni. 

W gminie Ostróda nieterminowo przekazano łącznie pięć sprawozdań (33% 
zbadanych) o udzielonej pomocy de minimis (opóźnienie wyniosło od czte-
rech do 47 dni). Stwierdzono również, że w 12 przypadkach sprawozda-
nia o udzieleniu pomocy de minimis sporządzono nierzetelnie gdyż m.in. 
nie podano podstawy prawnej jej udzielania, wskazano błędny nr decyzji 
będącej podstawą udzielenia pomoc. Ponadto organ podatkowy nie wyka-
zał w sprawozdaniach dwóch podatników będących beneficjentami pomocy 
publicznej, którym umorzono zaległości podatkowe w kwocie wynoszącej 
łącznie 5,9 tys. zł. 

Nieterminowe wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis 
jak i nieterminowe przekazywanie do odpowiednich organów sprawoz-
dań o udzieleniu takiej pomocy lub o jej nieudzieleniu, a także nierze-
telne sporządzanie ww. dokumentów organy podatkowe tłumaczyły m.in. 
znacznym obciążeniem pracowników spowodowanym m.in. pandemią 
Covid-19. Natomiast błędy w tych dokumentach tłumaczono omyłką lub 
przeoczeniem. 

69 Gminy: Giżycko, Nowe Miasto Lubawskie, Olecko i Ostróda. 

70 Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej 
pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy 
(Dz. U. Nr 174, poz. 1081, ze zm.) uchylone z dniem 20 stycznia 2017 r. oraz rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, 
informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców 
we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1871). 
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5.4.3. Ulgi w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym 

W latach 2017–2020 organy wykonawcze skontrolowanych gmin przyznały 
łącznie 396 ulg dotyczących należności o charakterze cywilnoprawnym 
w kwocie wynoszącej łącznie 1431,6 tys. zł. Kontrolą NIK objęto 111 przy-
padków udzielenia takiej pomocy (28%), w łącznej kwocie 758,2 tys. zł. 

W siedmiu gminach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie udziela-
nia ulg w należnościach cywilnoprawnych w przypadku 57 postępowań 
(51% zbadanych w tych jednostkach) w łącznej kwocie 243,9 tys. zł. Pole-
gały one głównie na nieprzestrzeganiu wymogów określonych w uchwa-
łach podjętych przez radnych poszczególnych gmin. 

Nieprawidłowości w zakresie przyznawania ulg w należnościach organy 
podatkowe wyjaśniały m.in. przeświadczeniem, że przedstawione przez 
dłużników dokumenty są wystarczające, błędami pracowników czy bra-
kiem wiedzy o podjętych działaniach. 

Przykłady 

W gminie Giżycko w pięciu przypadkach (25% objętych badaniem) nie 
w pełni przestrzegano zasad uchwalonych przez Radę Gminy w sprawie udzie-
lania ulg w spłacie należności, bowiem w umowach zawartych z dłużnikami nie 
ujęto wymaganych tą uchwałą zapisów dotyczących natychmiastowej spłaty 
zaległości w przypadku nieuregulowania zobowiązań bieżących będących 
przedmiotem zawartej umowy. 

W gminie Gołdap organ wykonawczy nie sprawował należytego nadzoru 
nad wykonywaniem uchwał Rady Miejskiej w zakresie udzielania ulg cywil-
noprawnych, gdyż dopuścił do sytuacji, że prezesi spółki miejskiej zajmu-
jącej się administrowaniem budynkami mieszkalnymi, pomimo że nie mieli 
do tego uprawnień, w okresie objętym kontrolą przyznali w 23 przypadkach ulgi 
w spłacie zaległości na kwotę 273,8 tys. zł. Rozkładano je na od 12 do 1201 rat, 
co powodowało, że ostatnie raty dłużnicy mieli zapłacić np. do 2042 r., 2043 r., 
2046 r., 2065 r. czy do 2078 r. Poza tym ugody zawierano bez wniosków dłuż-
ników i bez złożonych przez nich oświadczeń majątkowych. Kontrola wyka-
zała również, że w przypadku jednego dłużnika, zgodę o przesunięcie terminu 
spłaty zadłużenia w łącznej kwocie 7 tys. zł dwukrotnie podejmował Kierow-
nik Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych Urzędu, pomimo tego, 
iż nie posiadał w tym zakresie upoważnienia burmistrza. 

W gminie Kętrzyn w dwóch przypadkach (17%) nie zastosowano niektó-
rych zasad określonych w Uchwale Rady Gminy, tj. w jednym przypadku umo-
rzono należność pieniężną w pełnej wysokości mimo że Uchwała dopuszczała 
umorzenie tylko w części, ponadto nie umorzono w części proporcjonalnej 
do należności głównej odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty. W drugim 
przypadku dokonano umorzenia należności pieniężnych bez zgromadzenia 
materiału dowodowego potwierdzającego okoliczności uzasadniające przy-
znanie ulgi. 

W gminie Pisz nierzetelnie przeprowadzono 10 postępowań (100% zbada-
nych) dotyczących udzielania ulg, bowiem nie zbadano w sposób należyty 
stanu majątkowego dłużników, a ograniczono się jedynie do przyjęcia oświad-
czenia dłużnika o stanie majątkowym. Obowiązek przeprowadzenia indy-
widualnego postępowania wyjaśniającego polegającego na zbadaniu stanu 
majątkowego dłużników oraz okoliczności uzasadniających podjęcie decyzji 
o udzieleniu bądź nieudzieleniu wnioskowanych ulg wynikał z uchwały w spra-
wie ulg cywilnoprawnych. 

Nieprzestrzeganie zasad 
przyznawania ulg 
w spłacie należności 
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Nierzetelne sporządzanie 
wykazów podatników, 

których umorzono 
zaległości podatkowe 

lub udzielono pomocy 
publicznej 

5.4.4. Udostępnianie informacji o osobach fizycznych, prawnych 
oraz jednostkach nieposiadających osobowości prawnej, 
którym udzielono ulg podatkowych 

W latach 2017–2020 organy podatkowe skontrolowanych gmin w usta-
wowym terminie podały do publicznej wiadomości 60 wykazów osób 
fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, którym m.in. w zakresie podatków udzielono ulg, 
odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty spłatę zobowiązań podatkowych 
(30 wykazy) oraz udzielono pomocy publicznej (30 wykazy). 

Spośród 10 gmin objętych kontrolą, pięć71 nierzetelnie wywiązywało się 
z obowiązku o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f i g ustawy o finan-
sach publicznych. Zgodnie z tymi przepisami zarząd jst podaje do publicz-
nej wiadomości, w terminie do 31 maja roku następnego, wykaz osób 
prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, którym m.in. w zakresie podatków udzielono ulg, 
odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty spłatę zobowiązań podatkowych 
w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysoko-
ści umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, a także wykaz osób prawnych 
i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej, którym udzielono pomocy publicznej. 

Nieprawidłowości stwierdzono w 14 wykazach na 60 skontrolowanych (23%), 
a dotyczyły one głównie: 

– nierzetelnego sporządzenia 12 wykazów, 
– niesporządzenia dwóch wykazów podatników, którym m.in. w zakresie 

podatków udzielono pomocy publicznej. 

Stwierdzone nieprawidłowości organy podatkowe tłumaczyły m.in. omyłką, 
przeoczeniem i błędami rachunkowymi. 

Przykłady 

W gminach Kętrzyn i Olecko nierzetelnie sporządzono wykazy za lata 2017–2019 
podatników, którym w zakresie m.in. podatków udzielono ulg (podawano 
w nich nieprawidłowe dane bądź nie wykazano niektórych podatników). 

W gminie Ostróda nie sporządzono wykazu osób fizycznych, prawnych oraz 
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym 
w zakresie m.in. podatków w 2017 r. i 2018 r. udzielono pomocy publicznej, 
pomimo tego, iż w 2017 r. dwóm podatnikom umorzono zaległości podatkowe 
w kwocie wynoszącej łącznie 12 tys. zł, a w 2018 r. – czterem podatnikom 
umorzono zaległości podatkowe w kwocie wynoszącej łącznie 17,4 tys. zł. 
Ponadto nierzetelnie sporządzono wykaz osób prawnych i fizycznych oraz 
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym 
w 2018 r. w zakresie m.in. podatków udzielono ulg oraz w 2019 r. udzielono 
pomocy publicznej. Nie wykazano w nich bowiem dwóch podatników, któ-
rym umorzono zaległości podatkowe w łącznej kwocie 3,9 tys. zł, a dane doty-
czące pozostałych trzech podatników były niezgodne z wydanymi decyzjami 
w zakresie rodzaju przyznanej ulgi. 

71 Gminy: Gołdap, Kętrzyn, Olecko, Ostróda i Węgorzewo. 
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W gminie Węgorzewo w trzech wykazach o udzielonej pomocy publicznej 
nie wykazano dziewięciu podatników, którym udzielono ulg podatkowych 
w kwocie 11,9 tys. zł oraz pięciu przedsiębiorców, których udzielono ulgi 
z tytułu opłat czynszu dzierżawnego w kwocie 43,4 tys. zł. 

5.4.5. Skargi oraz audyt i kontrola wewnętrzna 

Zagadnienia związane z ustalaniem i poborem podatków oraz opłat lokal-
nych, realizacją zadań wynikających z wykonywania ustawy o przekształ-
ceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz związanych 
z dochodzeniem zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych były przed-
miotem pięciu skarg, które wpłynęły do czterech72 z 10 skontrolowanych 
urzędów miejskich. Analiza dokumentacji związanej z ww. skargami wyka-
zała, że przy ich rozpatrywaniu przestrzegano zasad i terminów okre-
ślonych w dziale VIII Kpa oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania 
skarg i wniosków73. 

Do żadnego ze skontrolowanych urzędów nie wpływały skargi dotyczące 
zagadnień związanych z podejmowaniem działań mających na celu zwięk-
szenie dochodów własnych gmin oraz związane z udzielaniem ulg w spła-
cie zobowiązań z tytułu podatków i opłat lokalnych. 

Zagadnienia związane z ustalaniem i poborem podatków oraz opłat lokal-
nych, były przedmiotem zainteresowania audytu wewnętrznego i kontroli 
wewnętrznej zaledwie w dwóch74 spośród 10 skontrolowanych gmin, zaś 
zagadnienia związane z udzielaniem ulg w spłacie zobowiązań z tytułu 
podatków i opłat lokalnych były przedmiotem audytu wewnętrznego 
w trzech75 gminach. 

Rozpatrywanie skarg 

Brak audytów i kontroli 
wewnętrznej w zakresie 
ustalania i poboru 
podatków oraz opłat 
lokalnych 

72 Skargi wpłynęły do urzędów miejskich w Giżycku (jedna skarga), w Olecku (jedna skarga), 
w Ostródzie (jedna skarga) oraz w Piszu (dwie skargi). 

73 Dz. U. Nr 5 poz. 46. 

74 Gminy: Nowe Miasto Lubawskie i Węgorzewo. 

75 Gminy: Działdowo, Kętrzyn oraz Nowe Miasto Lubawskie. 
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Cel główny kontroli 

Cele szczegółowe 

Zakres podmiotowy 

Kryteria kontroli 

Okres objęty kontrolą 

Działania na podstawie 
art. 29 ustawy o NIK 

Stan realizacji wniosków 
pokontrolnych 

Udział innych organów 
kontroli na podstawie 
art. 12 ustawy o NIK 

Pozostałe informacje 

6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe 

Głównym celem kontroli była odpowiedź na pytanie czy organy wykonaw-
cze gmin podejmowały prawidłowe i skuteczne działania w celu pozyski-
wania dochodów własnych. 

Założono, że zadania kontrolne umożliwią udzielenie odpowiedzi na nastę-
pujące pytania szczegółowe: 

1. Czy prawidłowo ustalano i pobierano podatki i opłaty lokalne? 

2. Czy podejmowano skuteczne działania mające na celu zwiększenie 
dochodów własnych gmin? 

3. Czy działania w zakresie dochodzenia zaległości z tytułu podatków 
i opłat lokalnych były prawidłowe i skuteczne? 

4. Czy przy udzielaniu ulg w spłacie zobowiązań z tytułu podatków i opłat 
lokalnych prawidłowo stosowano obowiązujące w tym zakresie przepisy? 

Badaniami kontrolnymi objęto 10 urzędów miejskich z terenu wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego. 

Kontrole przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o NIK 
z uwzględnieniem kryteriów: legalności, gospodarności i rzetelności. 

Lata 2017–2020 z uwzględnieniem dowodów dotyczących zdarzeń, jakie 
nastąpiły w okresach wcześniejszych i późniejszych, jeżeli miały wpływ 
na kontrolowaną działalność. Niniejszą kontrolę przeprowadzano w okre-
sie od 25 lutego 2021 r. do 13 sierpnia 2021 r. 

W ramach kontroli jednostkowych, w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f 
ustawy o NIK, w 16 jednostkach niekontrolowanych zasięgnięto dodatko-
wych informacji. Informacje pobierano w starostwach powiatowych oraz 
w powiatowych inspektoratach nadzoru budowlanego, a ich zakres obej-
mował m.in. dane: liczbie zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdów 
i o liczbie budynków, dla których wydano pozwolenie na użytkowanie lub 
dokonano zgłoszenia o zakończeniu budowy. 

Wyniki kontroli przedstawiono w 10 wystąpieniach pokontrolnych, w któ-
rych sformułowano łącznie 72 wnioski pokontrolne, z których 62 zostało 
zrealizowanych, a 10 pozostawało w realizacji. 

W kontroli nie uczestniczyły inne organy kontroli. 

Wystąpienia pokontrolne wystosowane zostały do 10 kierowników skon-
trolowanych jednostek. Kierownicy ośmiu jednostek nie skorzystali 
z uprawnienia do wniesienia zastrzeżeń do treści otrzymanych wystąpień. 
Zastrzeżenia do treści zawartych w wystąpieniu złożył Burmistrz Mia-
sta Olecko (pięć zastrzeżeń) oraz Burmistrz Pisza (jedno zastrzeżenie). 
Zespół Orzekający Komisji Rozstrzygającej w odniesieniu do zastrzeżeń 
złożonych przez Burmistrza Miasta Olecko jedno zastrzeżenie uwzględnił 
w części, a cztery oddalił, ponadto oddalił zastrzeżenie zgłoszone przez 
Burmistrza Pisza. 
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Na finansowe rezultaty kontroli w łącznej wysokości 2632,5 tys. zł zło-
żyły się m.in.: 

– uszczuplenia środków lub aktywów w kwocie 1696,7 tys. zł, która doty-
czyła głównie umorzenia zaległości podatkowych z naruszeniem prze-
pisów prawa76; 

– sprawozdawcze skutki nieprawidłowości w kwocie 796,5 tys. zł, która 
dotyczyła głównie niewyksięgowywania z ewidencji księgowej przedaw-
nionych zaległości podatkowych77; 

– pozyskane pożytki finansowe w kwocie 139 tys. zł, która dotyczyła wpłat 
uzyskanych od podatników na skutek czynności podjętych w efekcie kon-
troli NIK78.79 

Lp. 
Jednostka 

organizacyjna NIK
przeprowadzająca

kontrolę 

Nazwa jednostki
kontrolowanej 

Imię i nazwisko kierownika 
jednostki kontrolowanej 

1. Urząd Miasta Działdowo 
Grzegorz Mrowiński 

Burmistrz Miasta Działdowo 

2. Urząd Miejski w Giżycku 
Wojciech Karol Iwaszkiewicz 

Burmistrz Giżycka 

3. Urząd Miejski w Gołdapi Tomasz Rafał Luto 
Burmistrz Gołdapi 

4. Urząd Miasta Kętrzyn 
Ryszard Henryk Niedziółka 
Burmistrz Miasta Kętrzyn 

5. Urząd Miejski w Nidzicy 
Jacek Kosmala 

Burmistrz Nidzicy 

6. 

Delegatura  
w Olsztynie Urząd Miejski w Nowym 

Mieście Lubawskim 

Józef Blank 
Burmistrz Nowego Miasta 

Lubawskiego 

7. Urząd Miejski w Olecku 
Karol Sobczak 

Burmistrz Miasta Olecko 

8. Urząd Miejski w Ostródzie 
Zbigniew Michalak 

Burmistrz Miasta Ostróda 

9. Urząd Miejski w Piszu 
Andrzej Szymborski 

Burmistrz Pisza 

10. Urząd Miejski w Węgorzewie 
Krzysztof Kołaszewski 
Burmistrz Węgorzewa 

Wykaz jednostek 
kontrolowanych79 

76 Opis nieprawidłowości na str. 47–52 informacji. 

77 Opis nieprawidłowości na str. 45–46 informacji. 

78 Opis nieprawidłowości na str. 23–28  informacji. 

79 W brzmieniu pisma okólnego nr 1/2019 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 19 lutego 2019 r. 
zmieniającego pismo okólne w sprawie wzoru informacji o wynikach kontroli. 

https://NIK78.79
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Wykaz ocen kontrolowanych jednostek80 

Lp. 
Nazwa 

jednostki
kontrolowanej 

Ocena 
kontrolowanej
działalności* 

Stany mające wpływ na wydaną ocenę: 

prawidłowe nieprawidłowe 

1. Urząd Miasta 
Działdowo 

ocena 
w formie opisowej 

−	 Prawidłowe i skuteczne działania 
w celu pozyskania dochodów 
własnych. 

−	 Prawidłowe wywiązywanie się 
z obowiązków wynikających 
z ustawy o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów. 

−	 Niewywiązywanie się 
we wszystkich postępowaniach 
podatkowych z wymogów 
określonych w ordynacji 
podatkowej w zakresie dokładnego 
wyjaśnienia stanu faktycznego 
i zabrania materiału dowodowego 
potwierdzającego okoliczności, 
na które powołał się podatnik 
wnioskując o udzielenie ulgi. 

−	 Prawidłowe i rzetelne prowadzenie 
działań windykacyjnych wobec 
podmiotów posiadających 
zadłużenie z tytułu należności 
o charakterze publicznoprawnym 
i cywilnoprawnym. 

−	 Sporządzenie uzasadnień 
faktycznych decyzji, w sposób 
nieodpowiadający w pełnie 
wymogom art. 210 §4 Ordynacji 
podatkowej. 

−	 Nieterminowe wydawanie 
zaświadczeń o pomocy de minimis. 

2. Urząd Miejski 
w Giżycku 

ocena 
w formie opisowej 

−	 Działania podejmowane w celu 
pozyskania dochodów własnych 
były prawidłowe i skuteczne. 

−	 Prawidłowe wywiązywanie się 
z obowiązków wynikających 
z ustawy o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów. 

−	 Prowadzenie działań mających 
na celu przeciwdziałaniu 
negatywnych tendencjom 
demograficznym. 

−	 Działania w zakresie dochodzenia 
zaległości z tytułu podatków i opłat 
były prawidłowe i rzetelne. 

−	 Nierzetelne ewidencjonowanie 
działań informacyjnych. 

−	 Nieterminowe wystawianie 
upomnień i tytułów egzekucyjnych 
oraz niewystawienia tytułów 
we wszystkich wymaganych 
przypadkach. 

−	 Nieterminowe załatwianie spraw 
podatkowych, niewyznaczanie 
stronom w terminu 
do wypowiedzenia się w sprawie 
zebranego materiału dowodowego, 
niewywiązanie się z obowiązku 
wyjaśnienia stanu faktycznego 
oraz zebrania materiału 
dowodowego, potwierdzającego 
sytuację materialną wnioskodawców. 

−	 Nieterminowe przekazywanie 
Prezesowi UOKiK sprawozdań 
z udzielonej pomocy. 

Lp. 
Nazwa 

jednostki
kontrolowanej 

Ocena 
kontrolowanej
działalności* 

Stany mające wpływ na wydaną ocenę: 

prawidłowe nieprawidłowe 

3. Urząd Miejski 
w Gołdapi 

ocena 
w formie opisowej 

−	 Prowadzenie działań mających 
na celu przeciwdziałaniu 
negatywnych tendencjom 
demograficznym. 

−	 Podejmowanie działań mających 
na celu przyciąganie na teren gminy 
nowych podmiotów gospodarczych. 

−	 Nieprawidłowe wywiązywanie 
się z obowiązków wynikających 
z ustawy o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów. 

−	 Działania windykacyjne 
podejmowane wobec podmiotów 
posiadających zadłużenie z tytułu 
podatków i opłat lokalnych, 
nie były w pełni rzetelne. 

−	 Nierzetelne udzielanie ulg w spłacie 
zobowiązań publicznoprawnych 
i cywilnoprawnych. 

80 W brzmieniu pisma okólnego nr 1/2019 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 19 lutego 2019 r. 
zmieniającego pismo okólne w sprawie wzoru informacji o wynikach kontroli. 
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Lp. 
Nazwa 

jednostki
kontrolowanej 

Ocena 
kontrolowanej
działalności* 

Stany mające wpływ na wydaną ocenę: 

prawidłowe nieprawidłowe 

4. Urząd Miasta 
Kętrzyn 

ocena w formie 
opisowej 

−	 Prawidłowe i skuteczne działania 
w celu pozyskania dochodów 
własnych. 

−	 Prowadzenie działań mających 
na celu przeciwdziałaniu 
negatywnych tendencjom 
demograficznym. 

−	 Nierzetelne prowadzenie działań 
windykacyjnych wobec podmiotów 
posiadających zadłużenie z tytułu 
podatków i opłat lokalnych. 

−	 Nierzetelnie sprawowanie nadzoru 
nad bieżącym monitorowaniem 
spływu należności i pod kątem i 

−	 Podejmowanie działań mających 
na celu przyciąganie na teren gminy 
nowych podmiotów gospodarczych. 

ch przedawnienia. 
−	 Nierzetelne udzielanie ulg w spłacie 

zobowiązań publicznoprawnych 
i cywilnoprawnych. 

5. Urząd Miejski 
w Nidzicy 

ocena w formie 
opisowej 

−	 Prawidłowe i skuteczne działania 
w celu pozyskania dochodów 
własnych. 

−	 Prawidłowe wywiązywanie się 
z obowiązków wynikających 
z ustawy o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele 

−	 Nieprawidłowe dochodzenie 
należności o charakterze 
publicznoprawnym. 

−	 Nierzetelne udzielanie ulg w spłacie 
zobowiązań publicznoprawnych. 

mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów. 

−	 Podejmowanie działań mających 
na celu przyciąganie na teren gminy 
nowych podmiotów gospodarczych. 

6. 
Urząd Miejski 

w Nowym Mieście 
Lubawskim 

ocena w formie 
opisowej 

−	 Prawidłowe i skuteczne działania 
w celu pozyskania dochodów 
własnych. 

−	 Prawidłowe wywiązywanie się 
z obowiązków wynikających 
z ustawy o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele 

−	 Nieopracowanie planu 
wykorzystania gminnego zasobu 
nieruchomości, wymaganego 
przepisami art. 25 ust. 2 
i 2a ustawy o gospodarce 
nieruchomościami. 

−	 Nierzetelne prowadzenie działań 
windykacyjnych mających na celu 

mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów. 

−	 Podejmowanie działań mających 
na celu przyciąganie na teren gminy 
nowych podmiotów gospodarczych. 

wyegzekwowanie należności 
cywilnoprawnych. 

−	 Nierzetelne udzielanie ulg w spłacie 
zobowiązań publicznoprawnych. 

7. Urząd Miejski 
w Olecku 

ocena w formie 
opisowej 

−	 Prawidłowe i skuteczne działania 
w celu pozyskania dochodów 
własnych. 

−	 Prawidłowe wywiązywanie się 
z obowiązków wynikających 
z ustawy o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego 

−	 Nierzetelnie wystawiano 
zaświadczenia o udzielanej pomocy 
de minimis. 

−	 Nierzetelnie podawano 
do publicznej wiadomości wykazy 
podmiotów, którym udzielono 
ulg w spłacie zobowiązań 

gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów. 

podatkowych. 
−	 Nierzetelne udzielanie ulg w spłacie 

zobowiązań publicznoprawnych 
i cywilnoprawnych. 

8. Urząd Miejski 
w Ostródzie 

ocena w formie 
opisowej 

−	 Prawidłowe i skuteczne działania 
w celu pozyskania dochodów 
własnych. 

−	 Prawidłowe wywiązywanie się 
z obowiązków wynikających 
z ustawy o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele 

−	 Nieterminowe wysyłanie 
upomnień i tytułów wykonawczych 
w stosunku do podmiotów 
posiadających zaległości z tytułu 
podatków. 

−	 Nierzetelne udzielanie ulg w spłacie 
zobowiązań publicznoprawnych. 

−	 Nieprawidłowości w udzielaniu 
mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów. 

−	 Podejmowanie działań mających 
na celu przyciąganie na teren gminy 
nowych podmiotów gospodarczych. 

pomocy de minimis. 
−	 Nierzetelne sporządzanie wykazów 

podmiotów którym udzielono ulg 
w spłacie zobowiązań. 



ZAŁĄCZNIKI

64 

 

 
 

 

 
 

 

  

 
  

 

 

 

 
 

 

 

  

 
  

 

 
 

Lp. 
Nazwa 

jednostki
kontrolowanej 

Ocena 
kontrolowanej
działalności* 

Stany mające wpływ na wydaną ocenę: 

prawidłowe nieprawidłowe 

9. Urząd Miejski 
w Piszu 

ocena 
w formie opisowej 

−	 Prawidłowe i skuteczne działania 
w celu pozyskania dochodów 
własnych. 

−	 Prowadzenie działań mających 
na celu przeciwdziałaniu 
negatywnych tendencjom 
demograficznym. 

−	 Podejmowanie działań mających 
na celu przyciąganie na teren gminy 
nowych podmiotów gospodarczych. 

−	 Nieterminowe wysyłanie 
upomnień i tytułów wykonawczych 
w stosunku do podmiotów 
posiadających zaległości z tytułu 
podatków. 

−	 Nierzetelne udzielanie ulg w spłacie 
zobowiązań publicznoprawnych. 

−	 Nieprawidłowości w udzielaniu 
pomocy de minimis. 

10. Urząd Miejski 
w Węgorzewie 

ocena 
w formie opisowej 

−	 Prowadzenie działań mających 
na celu przeciwdziałaniu 
negatywnych tendencjom 
demograficznym. 

−	 Podejmowanie działań mających 
na celu przyciąganie na teren gminy 
nowych podmiotów gospodarczych. 

−	 Nieterminowe wysyłanie 
upomnień i tytułów wykonawczych 
w stosunku do podmiotów 
posiadających zaległości z tytułu 
podatków. 

−	 Nierzetelne prowadzenie działań 
windykacyjnych wobec podmiotów 
posiadających zadłużenie 
o charakterze cywilnoprawnym. 

−	 Nierzetelne udzielanie ulg w spłacie 
zobowiązań publicznoprawnych. 

* pozytywna/negatywna/w formie opisowej 
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6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno-
-ekonomicznych 

Podstawę gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, 
w tym gmin stanowi m.in. ustawa o dochodach jednostek samorządu tery-
torialnego oraz ustawa o finansach publicznych. W ustawie o dochodach jed-
nostek samorządu terytorialnego określono, że źródłami dochodów gmin 
są dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. 
Dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodo-
wego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. 
Dochodami mogą być również środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 
niepodlegające zwrotowi, środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki 
określone w odrębnych przepisach. Zasady ustalania i gromadzenia dochodów 
własnych jst zostały uregulowane w rozdziale 3 ww. ustawy (w art. 9–18). Sto-
sownie do art. 18 ust. 1 tej ustawy do udzielania ulg podatkowych, umarza-
nia, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności należności z tytułu 
podatków i opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorial-
nego, a także zwalniania z obowiązku pobrania, bądź ograniczenia poboru 
tych należności mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej. 

Pierwszą grupę źródeł dochodów własnych gminy stanowią wpływy 
z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transpor-
towych, dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty 
podatkowej, od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilno-
prawnych. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1a ww. ustawy, dochodami własnymi 
są również wpływy z dodatkowego zobowiązania podatkowego związa-
nego z unikaniem opodatkowania w podatkach od nieruchomości, rolnego, 
leśnego i od środków transportowych. 

Drugą grupą dochodów własnych gminy stanowią wpływy z opłat, tj. opłaty 
skarbowej, targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów, 
reklamowej, eksploatacyjnej (w części określonej w ustawie Prawo geolo-
giczne i górnicze oraz innych opłat stanowiących dochody gminy, uiszcza-
nych na podstawie odrębnych przepisów. 

Trzecią grupą źródeł dochodów gminy stanowią dochody uzyskiwane przez 
gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżeto-
wych, dochody z majątku gminy, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy, 
dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, 
5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z reali-
zacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
ustawami, odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, odsetki od należ-
ności przekazywanych z niedochowaniem terminu, stanowiących dochody 
gminy, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach ban-
kowych gminy, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorial-
nego oraz inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów. 

Czwartą grupą źródeł dochodów gminy są udziały we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamiesz-
kałych na obszarze gminy w wysokości 39,34% oraz udziały we wpływach 
z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), od podatników tego podatku, 
posiadających siedzibę na obszarze gminy, w wysokości 6,71%. 

Dochody własne gmin 
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Przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego 

w prawo własności 

Prowadzenie ewidencji 
podatkowych 

nieruchomości 

Z dniem 1 stycznia 2019 r. na mocy ustawy o przekształceniu prawa użyt-
kowania wieczystego w prawo własności, nastąpiło automatyczne prze-
kształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi w prawo własności tych gruntów. Zasadniczym celem ustawy 
miała być eliminacja istniejących praw współużytkowania wieczystego oraz 
zapobieżenie powstawaniu udziałów w tym prawie w przyszłości. W ramach 
nowelizacji ustawy81 doprecyzowano, że przepisy o uwłaszczeniu z mocy 
prawa znajdują zastosowanie również odnośnie gruntów zabudowanych 
innymi niż budynki mieszkalne obiektami i urządzeniami budowalnymi, 
jeżeli łączna powierzchnia użytkowa budynków, które nie służą do prawi-
dłowego i racjonalnego korzystania z zabudowy mieszkaniowej nie przekra-
cza 30% ogólnej powierzchni użytkowej wszystkich budynków znajdujących 
się na tym gruncie (art. 1a). Przedmiotowa zmiana weszła w życie od dnia 
1 stycznia 2019 r. Dla zaistnienia skutków przewidzianych w ustawie wystar-
czające jest jedynie wydanie zaświadczenia przez organ reprezentujący wła-
ściciela nieruchomości, w tym m.in. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 
(art. 4 ust.1 pkt 3). Co do zasady zaświadczenia takie miały być wydawane 
z urzędu do końca 2019 r. (art. 4 ust. 2 pkt 1). Wymogi jakie powinno speł-
niać zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności, określono w art. 4 ust. 3–4. Zaświadczenia 
przekazuje się do wydziałów ksiąg wieczystych sądów właściwych dla nie-
ruchomości podlegających przekształceniu, w terminie 14 dni od ich wyda-
nia (art. 4 ust. 7). Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe jest odpłatne (art. 7 ust. 1). Osoby, które 
staną się z mocy prawa właścicielami gruntów, są zobowiązane do uiszczania 
należności za nabycie prawa własności w formie corocznej opłaty wnoszo-
nej przez 20 lat (art. 7 ust. 6), w takiej wysokości, w jakiej obowiązywałaby 
za użytkowanie wieczyste w dniu przekształcenia (art. 7 ust. 2). W stosunku 
do naliczonych opłat stosować można bonifikaty – zasady ich stosowania 
oraz stawki bonifikat określono w art. 9–9a. 

W art. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych określono, iż normuje ona 
podatek od nieruchomości; podatek od środków transportowych; opłatę tar-
gową; opłatę miejscową; opłatę uzdrowiskową; opłatę reklamową; opłatę 
od posiadania psów. W art. 7a ust. 1 i 2 ww. ustawy przyjęto, że dla potrzeb 
wymiaru i poboru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i podatku 
leśnego, organy podatkowe prowadzą ewidencję podatkową nieruchomości 
w systemie informatycznym. Ewidencja podatkowa nieruchomości zawiera, 
m.in.: dane o podatnikach i przedmiotach opodatkowania, w szczególności 
wynikające z informacji i deklaracji składanych przez podatników, danych 
zawartych w księgach wieczystych oraz w ewidencji gruntów i budynków, 
a także innych ewidencjach i rejestrach, Minister Finansów w rozporządze-
niu w sprawie ewidencji podatkowej określił zasady prowadzenia ewidencji 
podatkowej nieruchomości w systemie informatycznym, z uwzględnieniem 
zapewnienia współdziałania z ewidencją gruntów i budynków. W rozpo-
rządzeniu określono również zakres informacji objętych ewidencją, w tym 
w szczególności danych podatników oraz przedmiotu opodatkowania. 

81 Ustawa zmieniająca to ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie 
Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1309). 
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 Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obo-
wiązek podatkowy w podatku od nieruchomości w przypadku budyn-
ków lub budowli powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, 
w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytko-
wanie budowli bądź budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykoń-
czeniem. Zgodnie z art. 6 ust. 6 ww. ustawy, właściciele (osoby fizyczne) 
są obowiązani złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację 
o nieruchomościach i obiektach budowlanych sporządzoną na urzędo-
wym formularzu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uza-
sadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, czyli 
od wybudowania obiektu. Przy czym w § 6 ust. 2 i 3 rozporządzenia w spra-
wie informacji podatkowych określono, że organy nadzoru budowlanego 
są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego właściwego w spra-
wach podatku od nieruchomości, do nieodpłatnego przekazywania infor-
macji dotyczących wydanych przez te organy decyzji lub kopii otrzymanych 
zawiadomień m.in. o: pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub 
jego części i wyłączeniu całości lub części obiektu budowlanego z użytko-
wania. Informacje w tym zakresie przekazuje się do organu podatkowego 
właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu budowlanego, w ter-
minie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja 
stała się ostateczna lub upłynął termin do zgłoszenia sprzeciwu. 

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala 
organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmio-
tów opodatkowania w drodze decyzji. Podatek ten jest płatny w ratach pro-
porcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: 
do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego 
(art. 6 ust. 7 ww. ustawy). Zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy o podatkach i opła-
tach lokalnych osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości praw-
nej są zobowiązane do złożenia w terminie do dnia 31 stycznia, organowi 
podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmio-
tów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok 
podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli 
obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia 
zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Pod-
mioty te obowiązane są samodzielnie obliczać i wpłacać podatek na wła-
ściwy rachunek gminy bez wezwania, w ratach proporcjonalnych do czasu 
trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15. każdego miesiąca, 
a za styczeń do dnia 31 stycznia (art. 6 ust. 9). 

Kolejnym źródłem dochodów gmin jest podatek od środków transporto-
wych. Zgodnie z art. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek 
podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych (wymienio-
nych w art. 8), ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących 
właścicielami środków transportowych. Jako właścicieli traktuje się rów-
nież jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które 
środek transportowy jest zarejestrowany oraz posiadaczy środków trans-
portowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako 
powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi 
polskiemu. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch 

Podatek 
od nieruchomości 

Podatek od środków 
transportowych 
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Opłata reklamowa 

Opłata adiacencka 

lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakre-
sie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich 
współwłaścicielach. Osoby na których ciąży obowiązek podatkowy są obo-
wiązane składać właściwemu organowi podatkowemu, w terminie do dnia 
15 lutego, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok 
podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli 
obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia 
zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Zobo-
wiązane są również wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków 
transportowych, bez wezwania, na rachunek budżetu właściwej gminy 
(art. 9 ust. 6 pkt 3). Zgodnie z art. 11 ust. 1, podatek od środków transpor-
towych co do zasady płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu 
trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 
15 września każdego roku. 

W art. 17a ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przewidziano także 
możliwość wprowadzenia przez radę gminy opłaty reklamowej od umiesz-
czonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych. Przepis ten wszedł 
w życie z dniem 11 września 2015 r. Zgodnie z art. 17a ust. 2 opłata reklamowa 
może być pobierana jedynie na obszarach, dla których obowiązują zasady 
i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urzą-
dzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Stosownie do art. 17a ust. 3 ww. ustawy 
opłatę tę pobiera się m.in. od: 

– właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych, 
– użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych, 
– posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub 

ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samo-
rządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z wła-
ścicielem Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa82 lub z innego tytułu 
prawnego lub jest bez tytułu prawnego. 

Warunkiem poboru tej opłaty jest istnienie na danych nieruchomościach 
lub obiektach budowlanych tablic reklamowych lub urządzeń reklamo-
wych, niezależnie od tego czy są na nich eksponowane reklamy. Przypadki, 
w których nie pobiera się opłaty określono w art. 17a ust. 5 tej ustawy. 

Innym źródłem dochodu jest opłata adiacencka, o której mowa w art. 144 
ustawy o gospodarce nieruchomościami. W przepisie tym określono, 
że właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń 
infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adia-
cenckich Powyższy przepis stosuje się także do użytkowników wieczystych 
nieruchomości gruntowych, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie 
mają obowiązku wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste lub 
wnieśli, za zgodą właściwego organu, jednorazowo opłaty roczne za cały 
okres użytkowania wieczystego. Organem uprawnionym do ustalenia 
opłaty adiacenckiej jest wójt, burmistrz albo prezydent miasta każdora-

82 Przepisem art. 6 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym 
Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 624) zmieniona została, z dniem 1 września 
2017 r. treść art. 17a ust. 3 pkt 4 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w ten sposób, 
że Agencja Nieruchomości Rolnych zastąpiona została Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. 
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zowo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszcze-
gólnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków 
do korzystania z wybudowanej drogi (art. 145 ust. 1). Wszczęcie postę-
powania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej może nastąpić w termi-
nie do 3 lat od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości 
do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo od dnia stwo-
rzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi, jeżeli w dniu 
stworzenia tych warunków obowiązywała uchwała rady gminy, o której 
mowa w art. 146 ust. 2. Do ustalenia opłaty przyjmuje się stawkę procen-
tową określoną w uchwale rady (art. 145 ust. 2 ww. ustawy). Stosownie 
do art. 146 ust. 1 ustalenie i wysokość opłaty adiacenckiej zależą od wzro-
stu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infra-
struktury technicznej. Przy czym wysokość opłaty adiacenckiej wynosi nie 
więcej niż 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed 
wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nie-
ruchomość ma po ich wybudowaniu. 

Opłata adiacencka może być również ponoszona, jeżeli w wyniku podziału 
nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wie-
czystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, 
wzrośnie jej wartość (art. 98a ustawy o nieruchomości). Wówczas wójt, 
burmistrz albo prezydent miasta może ustalić, w drodze decyzji, taką 
opłatę. Przy czym wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala 
rada gminy, w drodze uchwały, w wysokości nie większej niż 30% różnicy 
wartości nieruchomości. Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia 
opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do trzech lat od dnia, w któ-
rym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo 
orzeczenie o podziale stało się prawomocne. 

W art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
przewidziano natomiast możliwość pobierania przez wójta, burmistrza 
albo prezydent miasta jednorazowej opłaty ustalonej w tym planie, okre-
śloną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Taka 
sytuacja ma miejsce, jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego 
albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użyt-
kownik wieczysty zbywa tę nieruchomość. Wysokość opłaty nie może być 
wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty plani-
stycznej jest określana przez radę gminy w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego. Określa się ją procentowo w stosunku do wzrostu 
wartości nieruchomości (różnicy pomiędzy wartością nieruchomości przed 
wejściem w życie planu a wartością na dzień zbycia). Opłata ta jest docho-
dem własnym gminy i rada gminy nie może zrezygnować z jej pobierania, 
na przykład poprzez ustalenie stawki na poziomie 0%. Gmina może wystą-
pić do właściciela o zapłatę w ciągu 5 lat od daty wejścia w życie planu 
miejscowego (art. 37 ust. 3–4). Obowiązek zapłaty opłaty planistycznej 
jest stwierdzany w drodze decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu 
odrębnego postępowania. Informacje o działkach zbywanych w danej miej-
scowości wójtowie, burmistrzowie i prezydenci gmin i miast otrzymują 
od notariuszy, którzy są zobowiązani do przesłania w ciągu 7 dni wypisu 
aktów notarialnych potwierdzających zbycie nieruchomości (art. 37 ust. 5). 

Opłata planistyczna 
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Postępowanie 
egzekucyjne 

w administracji 

Działania informacyjne 

Wysyłanie upomnień 
podmiotom 

zobowiązanym 
do uiszczania należności 

Wszczęcie egzekucji 
administracyjnej 

Sposób postępowania wierzycieli w przypadkach uchylania się zobowiąza-
nych od wykonania ciążących na nich obowiązków, prowadzone przez organy 
egzekucyjne postępowanie i stosowane przez nie środki przymusu służące 
doprowadzeniu do wykonania lub zabezpieczenia wykonania obowiązków, 
reguluje ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji. W art. 6 § 1 ww. ustawy określono, że w razie uchylania się 
zobowiązanego od wykonania obowiązku wierzyciel powinien podjąć czyn-
ności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych. 

Zgodnie z art. 6 § 1b ww. ustawy, przed podjęciem czynności zmierzających 
do zastosowania środków egzekucyjnych wierzyciel może podejmować 
działania informacyjne wobec zobowiązanego zmierzające do dobrowol-
nego wykonania przez niego obowiązku. Formy działań informacyjnych, 
przypadki, w których mogą być te działania podejmowane, sposób ich ewi-
dencjonowania oraz tryb postępowania wierzycieli należności pieniężnych 
przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków 
egzekucyjnych, określono w rozporządzeniach w sprawie postępowania 
wierzycieli należności pieniężnych. 

Zgodnie z § 7 rozporządzenia w sprawie postępowania wierzycieli należ-
ności pieniężnych, wierzyciel przesyła zobowiązanemu upomnienie nie-
zwłocznie, w szczególności jeżeli z podjętych działań informacyjnych 
w sprawie wynika, że obowiązek nie zostanie dobrowolnie wykonany 
lub jeżeli nie zostały podjęte działania informacyjne, a łączna wysokość 
należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w termi-
nie należności pieniężnych przekroczy dziesięciokrotność kosztów. Upo-
mnienie powinno być natomiast przesłane nie później niż po upływie 
21 dni od dnia, w którym po raz pierwszy podjęto działania informacyjne, 
jeżeli z tych działań wynika, że obowiązek zostanie dobrowolnie wykonany. 
Z kolei w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w spra-
wie postępowania wierzycieli należności pieniężnych określono, że wierzy-
ciel przesyła zobowiązanemu upomnienie, o ile jest wymagane, w zakresie 
należności pieniężnej, której wysokość przekracza dziesięciokrotność kosz-
tów upomnienia niezwłocznie – jeżeli nie zostały podjęte działania infor-
macyjne lub przed upływem 21 dni od dnia, w którym po raz pierwszy 
podjęto działanie informacyjne. Upomnienie przesyła się również w sytu-
acji gdy zaległość nie przekracza dziesięciokrotności kosztów upomnie-
nia – przed upływem sześciu miesięcy poprzedzających upływ terminu 
przedawnienia należności pieniężnej. 

Stosownie do art. 1a pkt 7 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w admi-
nistracji, organem egzekucyjnym jest organ uprawniony do stosowania 
w całości lub w części określonych w ustawie środków służących dopro-
wadzeniu do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków o cha-
rakterze pieniężnym lub obowiązków o charakterze niepieniężnym oraz 
zabezpieczania wykonania tych obowiązków. W przypadku niniejszej kon-
troli, organami egzekucyjnymi będą właściwi miejscowo naczelnicy urzę-
dów skarbowych. W art. 26 § 1 ww. ustawy określono natomiast, że organ 
egzekucyjny wszczyna egzekucję administracyjną na wniosek wierzyciela 
i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego, sporzą-
dzonego według ustalonego wzoru. Elementy składowe tytułu wykonaw-
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czego określa art. 27 ww. ustawy. Wzory tytułów wykonawczych określono 
natomiast w rozporządzeniach Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. 
(uchylone z dniem 30 lipca 2020 r.) oraz 25 maja 2020 r. w sprawie wzorów 
tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej. 

W rozdziale 7 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, ze zm.) 
uregulowano zagadnienia dotyczące stosowania ulg w spłacie zobowiązań 
podatkowych. Zgodnie z art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej, w przypadkach 
uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym 
organ podatkowy, na wniosek podatnika, może m.in: umorzyć w całości 
lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolon-
gacyjną. Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie 
odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona 
zaległość podatkowa (art. 67a § 2). W art. 67b tej ustawy określono w przy-
padku jakich zobowiązań podatkowych organ może, na wniosek podatnika 
prowadzącego działalność gospodarczą, udzielać ulg. 

Stosownie do art. 67d § 1 Ordynacji podatkowej organ podatkowy może 
z urzędu umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki 
za zwłokę lub opłatę prolongacyjną, jeżeli: 

– zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym 
nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne; 

– kwota zaległości podatkowej nie przekracza pięciokrotnej wartości kosz-
tów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym; 

– kwota zaległości podatkowej nie została zaspokojona w zakończonym 
lub umorzonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym, albo 
sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości; 

– podatnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił 
ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepi-
sów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, któ-
rych łączna wartość nie przekracza kwoty 5000 zł i jednocześnie brak 
jest spadkobierców innych niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu 
terytorialnego oraz nie ma możliwości orzeczenia odpowiedzialności 
podatkowej osoby trzeciej. 

Zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe 
przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w któ-
rym upłynął termin płatności podatku, a zgodnie z § 8 ww. artykułu nie ule-
gają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub 
zastawem skarbowym, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobo-
wiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu. 

W dziale IV, rozdział 1 Ordynacji podatkowej uregulowane zostały ogólne 
zasady prowadzenia postępowania podatkowego (art. 120–129). Na uwagę 
z punktu widzenia celu niniejszej kontroli zasługują poniższe przepisy. 

Art. 122 stanowi, że w toku postępowania organy podatkowe podejmują 
wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu fak-
tycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym. W myśl 
art. 123 § 1 organy podatkowe obowiązane są zapewnić stronom czynny 
udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umoż-

Ulgi w spłacie 
zobowiązań 
podatkowych 

Umorzenia z urzędu 
zaległości podatkowych 

Przedawnienie 
zobowiązań 
podatkowych 

Zasady prowadzenia 
postępowania 
podatkowego 
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Pomoc de minimis 

liwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz 
zgłoszonych żądań. Organ podatkowy może odstąpić od ww. zasady, jeżeli 
w wyniku postępowania wszczętego na wniosek strony ma zostać wydana 
decyzja w całości uwzględniająca wniosek strony, oraz w przypadkach, 
o których mowa w art. 200 § 2 pkt 2. Zgodnie z dyspozycją art. 126, sprawy 
podatkowe załatwiane są w formie pisemnej lub w formie dokumentu elek-
tronicznego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

Rozdział 4 działu IV Ordynacji podatkowej reguluje sposób załatwiania spraw 
określając także terminy ich załatwienia (w szczególności art. 139 i 140). 

W Rozdziale 11 działu IV Ordynacji podatkowej uregulowano z kolei sposób 
prowadzenia postępowania dowodowego (art. 180–200). W tym zakresie, 
na szczególną uwagę zasługują uregulowania określone w art. 181. Prze-
pis ten stanowi, że dowodami w postępowaniu podatkowym mogą być 
m.in.: księgi podatkowe, deklaracje złożone przez stronę, zeznania świad-
ków, opinie biegłych, materiały i informacje zebrane w wyniku oględzin, 
informacje podatkowe oraz inne dokumenty zgromadzone w toku czynno-
ści sprawdzających lub kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej. 
Ponadto zgodnie z dyspozycją art. 187 § 1, organ podatkowy jest obo-
wiązany zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowo-
dowy. Fakty powszechnie znane oraz fakty znane organowi podatkowemu 
z urzędu nie wymagają dowodu, przy czym fakty znane organowi podatko-
wemu z urzędu należy zakomunikować stronie (art. 187 § 3). Na podsta-
wie całego zebranego materiału dowodowego powinien również ocenić, czy 
dana okoliczność została udowodniona (art. 191 ww. ustawy). 

Udzielanie przedsiębiorcom (podatnikom prowadzącym działalność gospo-
darczą) ulg w spłacie zobowiązań podatkowych jest, co do zasady, trakto-
wane jako jedna z form pomocy udzielanej przez samorząd. W Ordynacji 
podatkowej zostały uregulowane trzy tryby udzielania podatnikom prowa-
dzącym działalność gospodarczą ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, 
o czym stanowi art. 67b §1 ww. ustawy. 

Pomoc de minimis to najczęściej stosowany rodzaj pomocy przedsiębiorcom 
i prowadzącym działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa. Zgod-
nie z art. 37 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczą-
cych pomocy publicznej, podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest 
zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz 
z wnioskiem o udzielenie pomocy: 
– wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, 

w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo 
oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, 
albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

– informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących 
w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności 
gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzyma-
nej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia 
pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis. 
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Organ podatkowy samodzielnie rozstrzyga, czy są spełnione przesłanki 
udzielenia tego rodzaju pomocy. Ulgi w ramach pomocy de minimis przy-
znaje się w oparciu o określone w Ordynacji podatkowej przesłanki, 
tj. ważny interes podatnika i interes publiczny. Do czasu przekazania przez 
podmiot ubiegający się o pomoc zaświadczeń, oświadczeń lub informa-
cji, o których mowa w art. 37 ust. 1, 2 i 5, pomoc nie może być udzielona 
(art. 37 ust. 7). 

W rozdziale 6 ww. ustawy (art. 31–41), zawarte zostały przepisy doty-
czące monitorowania pomocy publicznej. Organem monitorującym pomoc 
publiczną jest Prezes UOKiK, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie 
lub rybołówstwie – minister właściwy do spraw rolnictwa. 

Zgodnie z dyspozycją art. 32 ust. 1, podmioty udzielające pomocy są zobo-
wiązane do sporządzania i przedstawiania Prezesowi UOKiK sprawozdań 
o udzielonej pomocy publicznej innej niż pomoc publiczna w rolnictwie lub 
rybołówstwie albo informacji o nieudzieleniu takiej pomocy w danym okre-
sie sprawozdawczym. Sprawozdania zawierają w szczególności informacje 
o beneficjentach pomocy oraz o rodzajach, formach, wielkości i przeznacze-
niu udzielonej pomocy. 

Zgodnie z art. 37 ust.1 pkt 2 lit. f i g ustawy o finansach publicznych zarząd 
jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek podawać do publicznej 
wiadomości, w terminie do dnia 31 maja roku następnego, m.in. informację 
obejmującą wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyj-
nych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków 
lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty 
w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości 
umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, a także wykaz osób fizycznych 
prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej, którym udzielono pomocy publicznej. 

W ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych83 określono m.in. zasady oraz zakres 
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Przy 
czym jej przepisów, z zastrzeżeniem art. 16, nie stosuje się do ustalenia, 
poboru lub wpłaty m.in. należności z tytułu podatków i opłat, o których 
mowa w art. 2 § 1 pkt 1 i 3 Ordynacji podatkowej, stanowiących dochody 
jednostki samorządu terytorialnego, w tym odsetek za zwłokę, a także 
udzielania ulg i zwolnień w zakresie tych należności (art. 3). Zgodnie 
z art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finan-
sów publicznych podlegają m.in. kierownicy jednostek sektora finansów 
publicznych oraz pracownicy jednostek sektora finansów publicznych. 
Należy zaznaczyć, że na podstawie art. 5 ust. 1 naruszeniem dyscypliny 
finansów publicznych jest m.in: 

– nieustalenie należności jednostki samorządu terytorialnego albo usta-
lenie takiej należności w wysokości niższej, niż wynikająca z prawidło-
wego obliczenia; 

83 Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, ze zm. 

Monitorowanie pomocy 
publicznej 

Podawanie do publicznej 
wiadomości informacji 
o udzielonych ulgach 

Odpowiedzialność 
za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych 
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Rozwiązania prawne 

wprowadzone w związku 
z pandemią Covid-19 

– niepobranie lub niedochodzenie należności jednostki samorządu teryto-
rialnego albo pobranie lub dochodzenie tej należności w wysokości niż-
szej, niż wynikająca z prawidłowego obliczenia; 

– niezgodne z przepisami umorzenie należności jednostki samorządu 
terytorialnego, odroczenie jej spłaty lub rozłożenie spłaty na raty albo 
dopuszczenie do przedawnienia tej należności. 

Zauważyć należy także, że w art. 26 ww. ustawy przewidziano wyłączenie 
odpowiedzialności z uwagi na wysokość środków finansowych.  

Należy także zwrócić uwagę na rozwiązania prawne wprowadzone 
w 2020 r. związku z epidemią Covid-19. Zostały one przyjęte m.in. w usta-
wie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych cho-
rób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych84 (ustawa 
o szczególnych rozwiązaniach). W art. 15 zzs tej ustawy (wszedł w życie 
z dniem 31 marca 2020 r.), przyjęto, że w okresie stanu zagrożenia epi-
demiologicznego lub stanu epidemii z powodu Covid-19 bieg terminów 
procesowych i sądowych (m.in. w: postępowaniach sądowych, w tym sądo-
woadministracyjnych, postępowaniach egzekucyjnych, postępowaniach 
administracyjnych, postępowaniach i kontrolach prowadzonych na pod-
stawie ustawy Ordynacja podatkowa, kontrolach celno-skarbowych) nie 
rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Na podsta-
wie art. 46 pkt 20 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych 
ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się 
wirusa SARS-CoV-285, z dniem 16 maja 2020 r. uchylono przepisy zawiesza-
jące bieg terminów. Nastąpiło to na podstawie art. 46 pkt 20 ww. ustawy. 

Odnośnie podatku od nieruchomości w art. 15p ust. 1 ustawy o szczegól-
nych rozwiązaniach przyjęto, że rada gminy może wprowadzić, w drodze 
uchwały, zwolnienia z podatku od nieruchomości za część 2020 r., doty-
czące: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu Covid-19. Z dniem 18 kwietnia 
2020 r. do ww. artykułu dodano ustęp 2, w którym określono, że w uchwale, 
o której mowa w ust. 1, rada gminy może wprowadzić również zwolnie-
nia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętych 
na prowadzenie działalności przez: 

1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz 

2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt 1, 

− których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponosze-
niem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu Covid-19. 

84 Dz. U. poz. 1842, ze zm. 

85 Dz. U. poz. 875, ze zm. 
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Ponadto w art. 15q ust. 1 tej ustawy określono, że rada gminy może prze-
dłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców, których 
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem nega-
tywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu Covid-19, terminy płat-
ności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 
2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r. Przy czym z dniem 
18 kwietnia 2020 r. wszedł w życie ustęp drugi ww. artykułu, w którym 
określono, że w uchwale, o której mowa w ust. 1, rada gminy może przedłu-
żyć terminy płatności rat, o których mowa w ust. 1, również: 

1) organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie oraz 

2) podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt 1 

− których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponosze-
niem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu Covid-19. 

Odnośnie należności o charakterze cywilnoprawnym określono (art. 15 zzzf), 
że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze 
uchwały, postanowić o odstąpieniu od dochodzenia należności o charakterze 
cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej 
jednostkom organizacyjnym, wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finan-
sach publicznych, w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa 
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicz-
nych z powodu Covid-19 i które złożą wniosek o odstąpienie od dochodzenia 
należności. Ww. przepis wszedł w życie z dniem 31 marca 2020 r. 

Przy czym w art. 15 zzzg ust. 1 przyjęto, że do czasu określenia przez organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zasad udzielania ulg, o któ-
rych mowa w art. 59 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, dotyczących 
należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę 
lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii, jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednost-
kom organizacyjnym, wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 tej ustawy, należ-
ności te mogą być umarzane, terminy ich spłaty mogą zostać odroczone 
lub płatność tych należności może zostać rozłożona na raty przez wójta, 
burmistrza, prezydenta miasta, zarząd powiatu albo zarząd wojewódz-
twa. W ustępie 2 ww. artykułu określono natomiast, że do czasu podjęcia 
uchwały, o której mowa w art. 15 zzzf, wójt, burmistrz, prezydent miasta, 
zarząd powiatu albo zarząd województwa może postanowić o odstąpieniu 
od dochodzenia należności, o których mowa w ust. 1, na wniosek podmiotu, 
którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu Covid-19. 

Termin wniesienia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 
przesunięto na podstawie art. 15j ust. 1 przesunięto do dnia 31 stycznia 
2021 r. Ponadto w art. 15jd ust. 1 ustalono, iż organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, postanowić o: 
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1) pomniejszeniu opłaty rocznej należnej za 2020 r. z tytułu użytkowa-
nia wieczystego nieruchomości należącej odpowiednio do gminnego, 
powiatowego albo wojewódzkiego zasobu nieruchomości wykorzysty-
wanej do prowadzenia działalności gospodarczej; 

2) niepobieraniu czynszu z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłaty z tytułu 
oddania nieruchomości w użytkowanie przypadających jednostce 
samorządu terytorialnego za okres kolejnych trzech miesięcy w 2020 r. 
następujących po miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia zgodnie 
z ust. 2 pkt 2, w odniesieniu do nieruchomości należących odpowiednio 
do gminnego, powiatowego albo wojewódzkiego zasobu wykorzystywa-
nej do prowadzenia działalności gospodarczej, od podmiotów, o których 
mowa w art. 15jb. 

Zgodnie z art. 15zoa ustawy o szczególnych rozwiązaniach wprowadzono 
złagodzenie w 2020 r. wymogu w zakresie równoważenia strony bieżącej 
budżetu samorządowego. 

W 2020 r. jst, dokonując zmian budżetu, może przekroczyć relację, o której 
mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, o kwotę: 

a) planowanych wydatków bieżących ponoszonych w celu realizacji zadań 
związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 w części, w jakiej zostały sfi-
nansowane dochodami majątkowymi lub przychodami, o których mowa 
w art. 217 ust. 2 pkt 1–4 i 7 ustawy o finansach publicznych; 

b) planowanego ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia 
Covid-19. 

Ponadto ustawodawca w art. 3 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiąza-
niach określił, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicz-
nego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu Covid-19 oraz w okresie 
3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania Covid-19 pracodawca 
może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy okre-
ślonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca 
zdalna). W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w spra-
wie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii86 określono m.in., że do dnia 31 stycznia 
2021 r. wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę 
organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może podlegać 
ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych 
do zapewnienia pomocy obywatelom (§ 22). Z kolei w § 23 ust. 1 ww. rozpo-
rządzenia określono, że do dnia 31 stycznia 2021 r. w urzędach administracji 
publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o cha-
rakterze publicznym kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrek-
torzy generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną polecają 
pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, z wyjątkiem jednostek organi-
zacyjnych sądów i prokuratury. 

86 Dz. U. poz. 2316, ze zm. 
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6.3. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej 
działalności 

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 305, ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1540, ze zm.). 

3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372). 

4. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672). 

5. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, ze zm.). 

6. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 
własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040). 

7. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, ze zm.). 

8. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1990, ze zm.). 

9. Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741). 

10. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1333, ze zm.). 

11. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 450, ze zm.). 

12. Ustawa z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku 
ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. poz. 774, 
ze zm.). 

13. Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743, ze zm.). 

14. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1420, ze zm.). 

15. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1740, ze zm.). 

16. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.). 

17. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289, ze zm.). 

18. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 
poz. 1842, ze zm.). 

19. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie 
Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1309). 
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20. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 217 ze zm.). 

21. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie 
ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz. U. Nr 107, poz. 1138). 

22. Rozporządzenie Ministra Finansów z 5 marca 2012 r. w sprawie wzoru 
i sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz. U. poz. 246). 

23. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. 
w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów 
podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, 
poz. 1375). 

24. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie 
postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1483, ze zm.). 

25. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie 
postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1294). 

26 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli 
należności pieniężnych (Dz. U. poz. 2083). 

27. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie 
naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także 
zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 703). 

28. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. 
w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji 
administracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 850). 

29. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2020 r. 
w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji 
administracyjnej (Dz. U. poz. 968). 

30. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych 
stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. poz. 176, ze zm.). 

31. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie 
rodzajów spraw, w których jest wyłączony obowiązek prowadzenia 
metryki sprawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 370). 

32. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie 
zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie 
lub rybołówstwie (Dz. U. z 2018 r. poz. 350). 

33. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie 
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się 
o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.). 

34 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316, ze zm.). 

35. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 447). 
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6.4. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację 
o wynikach kontroli 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
4. Prezes Rady Ministrów 

5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego 

6. Rzecznik Praw Obywatelskich 

7. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej 
8. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych 

9. Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej 
10. Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 

11. Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 
12. Minister Finansów 

13. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych 

14. Prezesi Regionalnych Izb Obrachunkowych 

15. Burmistrzowie skontrolowanych miast 
16. Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie 
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             6.5. Dane dotyczące wielkości i dynamiki dochodów skontrolowanych gmin 

Lp. Rodzaj dochodów 

2017 2018 2019 2020 

[tys. zł] [tys. zł]  2:1 
[%] [tys. zł] 

4:2 
[%] [tys. zł] 

6:4 
[%] 

1 2 3 4 5 6 7 
Działdowo 

1. Dochody ogółem 87 020,90 86 401,41 99 91 535,00 106 107 200,66 117 
w tym: 

1.1. dochody własne 37 000,67 36 019,31 97 37 422,15 104 39 449,15 105 
z tego: 

1.1.1. dochody z tytułu podatków lokalnych 10 797,19 10 939,47 101 11 404,63 104 12 231,41 107 
1.1.2. dochody z tytułu opłat lokalnych 424,06 433,01 102 457,28 106 425,19 93 
1.1.3. pozostałe dochody własne 6 788,30 4 568,26 67 4 058,94 89 4 981,34 123 

1.1.4. wysokość udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych (PIT) 

17 897,82 19 093,17 107 20 607,05 108 20 839,74 101 

1.1.5. wysokość udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób prawnych (CIT) 

1 093,30 985,40 90 894,25 91 971,47 109 

Giżycko 

1. Dochody ogółem 112 703,56 128 911,08 114 146 344,24 114 160 251,40 110 
w tym: 

1.1. dochody własne 54 545,38 69 522,95 127 79 954,09 115 85 385,24 107 
z tego: 

1.1.1. dochody z tytułu podatków lokalnych 12 449,37 12 422,76 100 12 792,36 103 15 553,27 122 
1.1.2. dochody z tytułu opłat lokalnych 522,89 527,78 101 571,63 108 463,15 81 
1.1.3. pozostałe dochody własne 12 151,20 20 028,89 165 19 282,83 96 24 515,72 127 

1.1.4. wysokość udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych (PIT) 

22 877,65 25 920,52 113 28 406,62 110 25 922,07 91 

1.1.5. wysokość udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób prawnych (CIT) 

1 381,23 840,72 61 658,38 78 823,91 125 

Gołdap 

1. Dochody ogółem 86 066,79 93 745,13 109 97 263,73 104 104 969,60 108 
w tym: 

1.1. dochody własne 34 118,01 39 523,24 116 35 723,36 90 37 934,06 106 
z tego: 

1.1.1. dochody z tytułu podatków lokalnych 14 882,41 15 224,73 102 14 013,37 92 14 034,87 100 
1.1.2. dochody z tytułu opłat lokalnych 706,45 830,61 118 817,94 98 508,38 62 
1.1.3. pozostałe dochody własne 8 013,64 12 016,98 150 8 194,01 68 10 892,09 133 

1.1.4. wysokość udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych (PIT) 

10 039,63 11 192,61 111 12 324,96 110 12 025,13 98 

1.1.5. wysokość udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób prawnych (CIT) 

475,87 258,31 54 373,08 144 473,59 127 

Kętrzyn 

1. Dochody ogółem 69 895,29 77 786,46 111 86 587,38 111 101 396,86 117 
w tym: 

1.1. dochody własne 40 038,97 42 187,11 105 47 472,20 113 50 340,54 106 
z tego: 

1.1.1. dochody z tytułu podatków lokalnych 11 001,58 10 861,68 99 10 982,22 101 10 725,75 98 
1.1.2. dochody z tytułu opłat lokalnych 6 579,89 6 996,73 106 7 555,94 108 10 991,30 145 
1.1.3. pozostałe dochody własne 2 539,07 2 136,33 84 4 916,18 230 5 630,36 115 

1.1.4. wysokość udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych (PIT) 

19 677,28 21 552,55 110 23 325,35 108 22 080,58 95 

1.1.5. wysokość udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób prawnych (CIT) 

241,16 639,81 265 692,51 108 912,56 132 

Nidzica 

1. Dochody ogółem 87 193,63 92 836,11 106 102 162,80 110 119 446,56 117 
w tym: 

1.1. dochody własne 32 925,65 36 426,16 111 39 137,55 107 39 176,67 100 
z tego: 

1.1.1. dochody z tytułu podatków lokalnych 14 148,81 13 890,33 98 17 307,18 125 16 962,57 98 
1.1.2. dochody z tytułu opłat lokalnych 390,85 355,39 91 473,87 133 461,20 97 
1.1.3. pozostałe dochody własne 6 400,84 8 016,35 125 6 078,23 76 7 063,42 116 

1.1.4. wysokość udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych (PIT) 

11 728,79 13 686,44 117 14 827,61 108 14 276,07 96 

1.1.5. wysokość udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób prawnych (CIT) 

256,36 477,64 186 450,66 94 413,42 92 



ZAŁĄCZNIKI

81 

       

 
 

 
 

    
    
  

 
    

 
    

 
 

 
 

    
    
  

 
    

 
    

 
 

 
 

    
    
  

 
    

 
    

 
 

 
 

    
    
  

 
    

 
    

 
 

 
 

    
    
  

 
    

 
    

  

Lp. Rodzaj dochodów 

2017 2018 2019 2020 

[tys. zł] [tys. zł]  2:1 
[%] [tys. zł] 

4:2 
[%] [tys. zł] 

6:4 
[%] 

1 2 3 4 5 6 7 
Nowe Miasto Lubawskie 

1. Dochody ogółem 49 057,83 52 095,71 106 57 204,92 110 59 382,74 104 
w tym: 

1.1. dochody własne 20 936,94 20 642,18 99 23 190,65 112 22 242,22 96 
z tego: 

1.1.1. dochody z tytułu podatków lokalnych 6 292,96 6 803,00 108 6 791,03 100 7 366,71 108 
1.1.2. dochody z tytułu opłat lokalnych 296,82 290,62 98 322,64 111 254,18 79 
1.1.3. pozostałe dochody własne 5 602,00 4 067,80 73 5 185,05 127 4 253,08 82 

1.1.4. wysokość udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych (PIT) 

8 536,82 9 257,02 108 10 665,46 115 10 174,32 95 

1.1.5. wysokość udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób prawnych (CIT) 

208,35 223,75 107 226,47 101 193,93 86 

Olecko 

1. Dochody ogółem 96 823,05 104 642,67 108 114 263,00 109 122 482,13 107 
w tym: 

1.1. dochody własne 41 100,42 46 215,56 112 46 184,68 100 50 292,05 109 
z tego: 

1.1.1. dochody z tytułu podatków lokalnych 14 825,50 16 537,72 112 15 015,42 91 17 456,39 116 
1.1.2. dochody z tytułu opłat lokalnych 941,01 1 275,14 136 1 106,18 87 1 096,16 99 
1.1.3. pozostałe dochody własne 11 487,10 12 335,66 107 13 201,97 107 15 691,35 119 

1.1.4. wysokość udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych (PIT) 

13 170,29 15 449,99 117 16 306,00 106 15 721,13 96 

1.1.5. wysokość udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób prawnych (CIT) 

676,52 617,04 91 555,10 90 327,02 59 

Ostróda 

1. Dochody ogółem 125 540,69 127 765,34 102 153 357,84 120 154 496,46 101 
w tym: 

1.1. dochody własne 58 946,37 62 001,21 105 77 779,01 125 69 682,62 90 
z tego: 

1.1.1. dochody z tytułu podatków lokalnych 17 765,37 19 054,69 107 21 392,76 112 22 070,24 103 
1.1.2. dochody z tytułu opłat lokalnych 585,76 587,60 100 688,67 117 549,77 80 
1.1.3. pozostałe dochody własne 13 507,68 12 003,06 89 22 706,22 189 14 890,58 66 

1.1.4. wysokość udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych (PIT) 

25 853,95 28 895,56 112 31 345,16 108 30 175,69 96 

1.1.5. wysokość udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób prawnych (CIT) 

1 233,61 1 460,30 118 1 646,20 113 1 996,34 121 

Pisz 

1. Dochody ogółem 111 125,00 122 202,00 110 135 517,00 111 142 589,00 105 
w tym: 

1.1. dochody własne 43 211,00 49 123,00 114 56 512,00 115 57 172,00 101 
z tego: 

1.1.1. dochody z tytułu podatków lokalnych 14 556,00 15 530,00 107 16 699,00 108 16 055,00 96 
1.1.2. dochody z tytułu opłat lokalnych 515,00 530,00 103 537,00 101 495,00 92 
1.1.3. pozostałe dochody własne 12 636,00 14 719,00 116 19 114,00 130 21 803,00 114 

1.1.4. wysokość udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych (PIT) 

14 805,00 16 880,00 114 19 125,00 113 18 084,00 95 

1.1.5. wysokość udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób prawnych (CIT) 

699,00 1 465,00 210 1 037,00 71 736,00 71 

Węgorzewo 

1. Dochody ogółem 62 152,22 64 991,25 105 77 937,91 120 84 130,20 108 
w tym: 

1.1. dochody własne 26 274,04 26 853,62 102 28 633,05 107 32 122,41 112 
z tego: 

1.1.1. dochody z tytułu podatków lokalnych 10 037,30 10 329,83 103 10 981,04 106 11 696,94 107 
1.1.2. dochody z tytułu opłat lokalnych 337,19 275,18 82 315,87 115 250,31 79 
1.1.3. pozostałe dochody własne 5 904,75 4 790,76 81 4 744,72 99 7 967,11 168 

1.1.4. wysokość udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych (PIT) 

9 855,40 11 179,57 113 12 368,35 111 11 920,21 96 

1.1.5. wysokość udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób prawnych (CIT) 

139,40 278,28 200 223,07 80 287,85 129 
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           6.6. Zaległości z tytułu podatków i opłat skontrolowanych gmin 

Lp. Rodzaj zaległości 

2017 2018 2019 2020 

[tys. zł] [tys. zł]  2:1 
[%] [tys. zł] 4:2 [%] [tys. zł] 

6:4 
[%] 

1 2 3 4 5 6 7 
Działdowo 

1. Zaległości ogółem 4 892,32 5 119,21 105 5 325,38 104 5 645,00 106 
w tym: 

1.1. zaległości z tytułu podatków lokalnych 1 218,56 1 152,57 95 1 191,44 103 1 265,26 106 
1.2. zaległości z tytułu opłat lokalnych 6,80 6,99 103 6,94 99 7,12 103 
1.3. zaległości z tytułu pozostałych dochodów własnych 3 666,96 3 959,65 108 4 127,00 104 4 372,62 106 

Giżycko 

1. Zaległości ogółem 9 945,26 10 691,98 108 12 833,14 120 12 826,41 100 
w tym: 

1.1. zaległości z tytułu podatków lokalnych 3 961,13 4 225,13 107 4 302,26 102 4 072,00 95 
1.2. zaległości z tytułu opłat lokalnych 0,23 0,01 2 5,71 99754 0,01 0 
1.3. zaległości z tytułu pozostałych dochodów własnych 5 983,89 6 466,84 108 8 525,17 132 8 754,40 103 

Gołdap 

1. Zaległości ogółem 9 134,00 10 173,00 111 10 284,00 101 11 845,00 115 
w tym: 

1.1. zaległości z tytułu podatków lokalnych 6 060,00 7 004,00 116 7 189,00 103 7 787,00 108 
1.2. zaległości z tytułu opłat lokalnych 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 -
1.3. zaległości z tytułu pozostałych dochodów własnych 3 074,00 3 169,00 103 3 095,00 98 4 058,00 131 

Kętrzyn 

1. Zaległości ogółem 3 592,00 3 749,00 104 4 168,00 111 4 834,00 116 
w tym: 

1.1. zaległości z tytułu podatków lokalnych 2 559,00 3 048,00 119 3 326,00 109 3 638,00 109 
1.2. zaległości z tytułu opłat lokalnych 1 023,00 679,00 66 792,00 117 1 026,00 130 
1.3. zaległości z tytułu pozostałych dochodów własnych 10,00 22,00 220 46,00 209 170,00 370 

Nidzica 

1. Zaległości ogółem 10 776,08 11 794,11 109 11 841,37 100 12 804,62 108 
w tym: 

1.1. zaległości z tytułu podatków lokalnych 3 901,61 4 670,71 120 4 549,10 97 5 320,24 117 
1.2. zaległości z tytułu opłat lokalnych 86,74 91,39 105 90,57 99 90,34 100 
1.3. zaległości z tytułu pozostałych dochodów własnych 6 787,73 6 283,52 93 7 201,70 115 7 394,04 103 

Nowe Miasto Lubawskie 

1. Zaległości ogółem 3 876,78 4 043,29 104 4 341,56 107 4 685,03 108 
w tym: 

1.1. zaległości z tytułu podatków lokalnych 536,55 520,86 97 592,12 114 671,41 113 
1.2. zaległości z tytułu opłat lokalnych 0,66 0,45 68 0,38 84 0,41 110 
1.3. zaległości z tytułu pozostałych dochodów własnych 3 339,57 3 521,98 105 3 749,06 106 4 013,20 107 

Olecko 

1. Zaległości ogółem 6 712,35 6 803,61 101 7 146,16 105 10 451,25 146 
w tym: 

1.1. zaległości z tytułu podatków lokalnych 4 275,26 4 194,81 98 4 245,92 101 7 590,83 179 
1.2. zaległości z tytułu opłat lokalnych 33,73 0,00 0 51,48 - 45,75 89 
1.3. zaległości z tytułu pozostałych dochodów własnych 2 403,36 2 608,80 109 2 848,76 109 2 814,67 99 

Ostróda 

1. Zaległości ogółem 10 574,63 11 396,53 108 16 497,75 145 17 669,41 107 
w tym: 

1.1. zaległości z tytułu podatków lokalnych 2 664,80 2 980,28 112 3 764,13 126 3 898,69 104 
1.2. zaległości z tytułu opłat lokalnych 0,20 0,18 86 0,18 100 0,00 0 
1.3. zaległości z tytułu pozostałych dochodów własnych 7 909,62 8 416,07 106 12 733,45 151 13 770,72 108 

Pisz 

1. Zaległości ogółem 12 240,00 14 246,00 116 14 674,00 103 14 070,00 96 
w tym: 

1.1. zaległości z tytułu podatków lokalnych 2 323,00 3 522,00 152 2 836,00 81 2 642,00 93 
1.2. zaległości z tytułu opłat lokalnych 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 -
1.3. zaległości z tytułu pozostałych dochodów własnych 9 917,00 10 724,00 108 11 838,00 110 11 428,00 97 

Węgorzewo 

1. Zaległości ogółem 4 848,61 5 666,46 117 4 096,69 72 4 455,07 109 
w tym: 

1.1. zaległości z tytułu podatków lokalnych 4 452,01 5 362,34 120 3 737,86 70 4 099,72 110 
1.2. zaległości z tytułu opłat lokalnych 6,88 0,46 7 4,04 874 0,47 12 
1.3. zaległości z tytułu pozostałych dochodów własnych 389,72 303,66 78 354,79 117 354,88 100 
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