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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Gminy w Braniewie, ul. Moniuszki 5, 14-500 Braniewo (dalej: Urząd). 

 

Jakub Bornus Wójt Gminy Braniewo, od dnia 20 listopada 2018 r., (dalej: Wójt).  
W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił: Tomasz 
Sielicki Wójt Gminy Braniewo, do dnia 19 listopada 2018 r. 

1. Przestrzeganie uregulowań w zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań 
podatkowych określonych w Ordynacji podatkowej. 

2. Udzielanie pomocy de minimis i pomocy publicznej. 

3. Sporządzanie i udostępnianie informacji o udzielonych ulgach w spłacie 
zobowiązań podatkowych. 

4. Sposób realizacji wniosków sformułowanych po kontroli P/17/088 „Umarzanie 
zaległości podatkowych przez organy wykonawcze gmin”. 

 

Lata 2018-2020 (I kwartał) z wykorzystaniem dowodów powstałych przed i po tym 
okresie 

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

 

 

 Agnieszka Kiełbik, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do 1.
kontroli nr LOL/30/2020 z 17 kwietnia 2020 r.  

 Leszek Żywucki, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 2.
kontroli nr LOL/32/2020 z 24 kwietnia 2020 r. 

 (akta kontroli str.1-4) 

 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia sposób prowadzenia w Urzędzie 
w  latach 2018-2020 (I kwartał) postępowań podatkowych w sprawie udzielania ulg 
w spłacie zobowiązań podatkowych, a działania podjęte w  celu realizacji wniosków 
sformułowanych po kontroli P/17/088 uważa za nieskuteczne.  Nieprawidłowości 
w  zakresie przestrzegania wymogów określonych w  ustawie z dnia 29 sierpnia 
1997 r. Ordynacja podatkowa3 stwierdzono bowiem, w 75,8% skontrolowanych 
postępowaniach4. Polegały one w szczególności na niewywiązaniu się organu 
podatkowego z obowiązków polegających na podejmowaniu działań w celu 
dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz wyczerpującego zgromadzenia 
i  rozpatrzenia materiału dowodowego (wynikających z art. 122 i 187 ww. ustawy) 
                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
3 Dz. U. tj. z 2017 poz. 201, ze zm. 
4 Badaniem objęto dokumentację 33 postępowań (spośród 67 prowadzonych w kontrolowanym okresie) oraz 
wydanych po ich przeprowazeniu 33 decyzji. 
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oraz niedochowania ustawowych terminów przy prowadzeniu postępowań  
(art. 125  i 140 ww. ustawy). Wydawano także decyzje niespełniające wymogów 
określonych w art. 210 § 1 tej ustawy w zakresie właściwego oznaczenia strony,  
a 45,5 % z tych decyzji nie spełniało wymogów art. 210 § 4 w zakresie sporządzenia 
uzasadnienia faktycznego. Stwierdzono również, że w 87,5% decyzji przyznających 
ulgi naliczono podatnikom opłatę prolongacyjną w  łącznej kwocie 4,2 tys. zł, 
pomimo braku podstawy prawnej, tj. odpowiedniej uchwały Rady Gminy. 
Nieprawidłowości stwierdzono również przy udzielaniu pomocy de minimis, gdyż 
m.in:  

– w 75% badanych spraw5, w wyniku błędnej identyfikacji rodzaju pomocy de 
minimis, nie zgromadzono dokumentów odpowiednich dla przyznawania danego 
rodzaju pomocy a także nie wystawiono wymaganych zaświadczeń o jej 
rodzaju, przedmiocie i wysokości, 

– 37,5 % badanych sprawozdań6 o udzielonej pomocy publicznej dotyczącej ulg 
w  spłacie zobowiazań podatkowych zawierało nierzetelne dane. 

W Urzędzie na ogół wywiązywano się z obowiązków informacyjnych w związku 
z  udzielaniem ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz pomocy publicznej. 
Terminowo podano do publicznej wiadomości trzy wykazy podmiotów, którym 
udzielono ulg oraz pomocy publicznej w latach 2017-2019, jednakże jeden z nich był 
sporządzony nierzetelnie, a dwóch nie opublikowano w BIP Urzędu. 

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości i przyczyny ich powstania – brak 
odpowiedniej wiedzy pracowników merytorycznie realizujących te zadania świadczą 
o braku skutecznego nadzoru nadzoru i efektywnej kontroli zarządczej, o której 
mowa w art. 68 i 69 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych7. Nieprawidłowosci te wskazują również na to, że działania podjęte 
w  celu realizacji wniosków sformułowanych po kontroli P/17/088 „Umarzanie 
zaległości podatkowych przez organy wykonawcze gmin”, nie były w pełni 
skuteczne.  
 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe8 kontrolowanej działalności 

1. Przestrzeganie określonych w Ordynacji podatkowej 
uregulowań w zakresie udzielania ulg w zapłacie 
zobowiązań podatkowych przypadających gminie 

 
1.1 W latach 2018-2020 (I kwartał) do Urzędu wpłynęło 689 wniosków o udzielenie 
ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na łączną kwotę 673,9 tys. zł. Na ich 
podstawie wydano osiem10 decyzji przyznających ulgi łącznej w kwocie  
263,6 tys. zł11. Złożone wnioski rejestrowano w ewidencji prowadzonej w formie 

                                                      
5W sześciu postępowaniach na osiem postępowań zakończonych udzieleniem ulgi w spłacie zobowiązań.  
6 Trzy sprawozdania spośród ośmiu złożonych. 
7 Dz. U. tj. z 2019, poz. 869 ze zm (dalej: ustawa o finansach publicznych). 
8 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
9 Jeden wniosek dotyczył dwóch ulg.  
10 Decyzja znak FIN.3127.4.1.2018 dotyczyła udzielenia dwóch ulg tj. odroczenia terminu zapłaty zaległości 
podatkowej oraz zapłaty podatku. 
11 Kwoty obejmujące kwoty: należności głównej i odsetek wynikające z decyzji o udzieleniu ulgi w spłacie 
zobowiązań. 
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papierowej. Zawierała ona m.in. dane dotyczące wnioskodawcy, rodzaj podatku 
będącego przedmiotem wniosku, kwotę ulgi, datę wpływu wniosku i rozstrzygnięcia.  

Udzielone w ww. okresie ulgi polegały na rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu 
płatności zobowiązania podatkowego sześciu podatnikom (osobom prawnym) 
z  tytułu podatku od nieruchomości (na łączną kwotę 62,3 tys. zł) oraz podatku 
rolnego (205,6 tys. zł). Jednemu z podatników Wójt trzykrotnie udzielił ulgi w postaci 
rozłożenia na raty zaległości podatkowej, odroczenia terminu zapłaty podatku oraz 
odroczenia terminu zapłaty zaległości podatkowej. 

W badanym okresie organ podatkowy prowadził 6112 postępowań podatkowych, 
zakończonych wydaniem decyzji niezgodnych z żądaniami wnioskodawców, tj.: 

− osobom fizycznym – 34 decyzjami odmówił przyznania ulg w spłacie 
zobowiązań podatkowych w łącznej kwocie 93,5 tys. zł, a 14 postępowań 
umorzył, 

− osobom prawnym – 24 decyzjami odmówił ulg na kwotę 306,2 tys. zł, w tym 
siedem postępowań umorzył.   

 (dowód: akta kontroli str. 25-58) 

W latach 2018 – 2019 zwiększyły się wpływy z tytułu podatków z 5033,6 tys. zł do 
5511,9 tys. zł. Stan zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, 
środków transportu, rolnego i leśnego wykazywał w ww. okresie tendencję malejącą 
– z 1.132,0 tys. zł do 879,4 tys. zł.  
Udział ulg w należnościach podatkowych na koniec badanych lat był następujący: 
w  2018 r. stanowił 0,1 % należności z tytułu podatku od nieruchomości (w 2019 r. 
ulgi z tego tytułu nie wystąpiły), a w  2019 r. – 14,5% należności z tytułu podatku 
rolnego (w 2018 r. ulg z tego tytułu nie udzielano). 
Przyjęte w Gminie stawki podatków: od nieruchomości, rolnego i od środków 
transportu, były obniżone w stosunku do maksymalnych, a skutki finansowe z tym 
związane wyniosły 816,4 tys. zł w 2018 r. i 937,9 tys. zł w 2019 r. Stawek podatku 
leśnego nie obniżano. 

 (dowód: akta kontroli str. 59-92) 

1.2 W kontrolowanym okresie w Urzędzie obowiązywały instrukcje w sprawie 
ewidencji i poboru podatków oraz opłat lokalnych13. W dokumentach tych ujęto, 
m.in. zasady postępowania w sprawie udzielenia ulg w spłacie zobowiązań 
podatkowych,  wymogi dotyczące dokumentów załączanych do wniosku (w instrukcji 
z 2019 roku zawarto wzory dokumentów) oraz sposób postępowania 
windykacyjnego. 

(dowód: akta kontroli str.93-134) 

W latach 2018 – 202014 Rada Gminy Braniewo nie podejmowała, na podstawie art. 
57 § 7 Ordynacji podatkowej, uchwały w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej. 
W  powyższym okresie nie obowiązywała też stosowna uchwała podjęta przed 
1  stycznia 2018 r.15 

(dowód: akta kontroli str.135-138) 

                                                      
12 Według stanu na 16 czerwca 2020 r. trzy postępowania były w toku. 
13 Zarządzenie Nr 11/VI/2014 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej ewidencji 
oraz poboru podatków i opłat lokalnych oraz zarządzenie nr Nr 55/VIII/2019 z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie 
wprowadzenia „Instrukcji w sprawie zasad ewidencji oraz poboru podatków i opłat lokalnych” (dalej: Instrukcja). 
14 Do dnia zakończenia czynności kontrolnych tj. 16 czerwca 2020 r.  
15 Uchwała Rady Gminy Nr 5/III/2001 z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej straciła moc 
z  dniem 13 grudnia 2016 r. na podstawie uchwały Rady Nr 91/VII/2016 z dnia 18 listopada 2016 r., 
opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 28 listopada 2016 r. 
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1.2.1 Analiza postępowań podatkowych przeprowadzona na próbie dokumentacji  
33 postępowań16, w tym wszystkich ośmiu, które zakończyły się udzieleniem ulg 
w  spłacie zobowiązań, wykazała m.in. że:  

– osiem postępowań przeprowadzono zgodnie z przepisami Ordynacji 
podatkowej,  

– w 25 przypadkach organ podatkowy prawidłowo stosował przepisy Ordynacji 
podatkowej dotyczące, zasady pisemności (art.  126) oraz umożliwienia stronie 
czynnego udziału w postępowaniu, w tym wypowiedzenia się co do zebranych 
dowodów i materiałów (art. 123 §1),  

– w 24 postępowaniach organ podatkowy podejmował niezbędne działania w celu 
dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy 
w  postępowaniu podatkowym (art. 122), 

– 26 postępowań przeprowadzono w ustawowo przewidzianym terminie (139 § 1).  

W 25 postępowaniach (75,8% badanych) stwierdzono nieprawidłowości polegające 
na niepełnym wywiązywaniu się z przepisów Ordynacji podatkowej, przy czym 
w  sześciu z tych postępowań ujawniono więcej niż jedną nieprawidłowość. 
Szczegółowy opis nieprawidłowości ujęto w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”. 

 (dowód: akta kontroli str.139-171, 266-269, 295-301) 

1.2.2 Dokonana w toku kontroli analiza wykazała, że badane decyzje,  
w zakresie wymogów określonych w art. 210 § 1 Ordynacji podatkowej, zawierały:  

− oznaczenie organu podatkowego (art. 210 § 1 pkt 1), 

− datę wydania (art. 210 § 1 pkt 2), 

− pouczenie o trybie odwoławczym (art. 210 § 1 pkt 7), 

− podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji z podaniem jej imienia  
i nazwiska oraz stanowiska służbowego (art. 210 § 1 pkt 8 ). 

Wszystkie wydane decyzje nie zawierały pełnego oznaczenia strony (tj. nie spełniały 
wymogów art. 210 § 1 pkt 3), a w przypadku 15 decyzji nie dopełniono wymogów 
art. 210 § 1 pkt 617. 

(dowód: akta kontroli str.172-178) 
1.3 W latach 2019 – 2020 (I kwartał) wniesiono odwołania od dwóch decyzji  
w zakresie ulg w zobowiązaniach podatkowych18. W sprawach tych organ 
podatkowy odmówił umorzenia zaległości podatkowych. W obu przypadkach 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu uchyliło w całości decyzje  
I instancji oraz przekazało sprawy do ponownego rozpatrzenia. Z orzeczeń SKO 
wynikało, że powodem takich rozstrzygnięć były, m.in. braki w postępowaniu 
przeprowadzonym przez Urząd z powodu, których nie było można ocenić 
merytorycznie zakwestionowanych decyzji bowiem, dla rozstrzygnięcia sprawy 
konieczne byłoby rozszerzenie postępowania dowodowego. Wydane w wyniku 
ponownego rozpatrzenia decyzje organu podatkowego również nie uwzględniły 
wniosków o umorzenie zaległości podatkowych. W kontrolowanym okresie decyzje 
z  zakresu ulg w spłacie podatków nie były przedmiotem postępowania sądowo-
administracyjnego. 

(dowód: akta kontroli str.49-50, 179-208) 

                                                      
16 Doboru dokonano metodą celową, tj. wszystkie osiem postępowań zakończone udzieleniem ulg oraz 25 
odmawiających ich przyznania lub umarzających postępowanie. 
17 Decyzje nie zawierały uzasadnienia faktycznego. 
18 FIN.3123.2.3.2017 oraz FIN.3123.2.2.2017. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej obszarze 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

 W przypadku siedmiu decyzji19 na podstawie, których odroczono lub rozłożono  1.
na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowych, naliczono łącznie kwotę 
4,2 tys. zł (w tym pobrano 0,9 tys. zł) z tytułu opłaty prolongacyjnej, pomimo 
tego że w  kontrolowanym okresie Rada Gminy nie podjęła, na podstawie art. 
57 § 7 Ordynacji podatkowej, uchwały umożliwiającej pobieranie takiej opłaty.  

Wójt wyjaśnił, iż doszło do nadinterpretacji ww. przepisu, z którego wnioskowano,  
iż organ podatkowy może bez uchwały stosować opłatę prolongacyjną. 

(dowód: akta kontroli str.49-50, 135-138, 209-307, 468, 643 - 654) 

 W dziewięciu przypadkach nie zgromadzono dowodów, które potwierdzałyby 2.
istotne dla sprawy okoliczności, na które powoływali się podatnicy we 
wnioskach o udzielenie ulgi, czym naruszono art. 122 i art. 187 § 1 Ordynacji 
podatkowej. Przepisy te zobowiązują organ podatkowy do podejmowania 
wszelkich niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu 
faktycznego oraz zebrania i rozpatrzenia w sposób wyczerpujący całego 
materiału dowodowego. Dotyczyło to: 

− Jednego postępowania20, w którym nie zgromadzono żadnych 
dokumentów na potwierdzenie, że terminowa zapłata zaległości wpłynie 
negatywnie na sytuację finansową wnioskodawcy. Wnioskujące 
stowarzyszenie wskazało, że uregulowanie zobowiązania w pierwotnym 
terminie pogorszyłoby jego sytuację finansową, natomiast udzielenie ulgi 
pozwoli na dalsze prowadzenie działalności w dotychczasowym rozmiarze. 
NIK zwraca jednak uwagę, że z orzecznictwa sądowego wynika, iż trudna 
sytuacja finansowa podatnika nie może stanowić jedynej przesłanki do 
udzielenia ulg podatkowych (por. wyr. WSA w Białymstoku z dnia 4 marca 
2020 r. I  SA/Bk 492/1921). 

 Czterech postępowań22, w których nie zebrano materiału dowodowego −
potwierdzającego istnienie okoliczności wskazywanych jako przesłanki 
ubiegania się o ulgę. Dotyczyło to m.in. dowodów potwierdzających 
faktyczny rozmiar i  wysokość szkód spowodowanych zjawiskami 
atmosferycznymi, a  rozstrzygając sprawy oparto się na wnioskach 
o  oszacowanie szkód. 

 Czterech postępowań23, w których podatnicy uzasadniali swoje wnioski −
trudną sytuacją finansową – nie ustalono jednak ich możliwości płatniczych 
lub sytuacji majątkowej i rodzinnej. Należy zaznaczyć, że w dwóch 
przypadkach, m.in. te braki skutkowały uchyleniem decyzji przez organ 
odwoławczy.  

Wójt wyjaśnił, iż w przypadku sprawy stowarzyszenia organ kierował się 
ważnym interesem publicznym. Wnioskodawca jest znany organowi 
podatkowemu, zapłacił podatek za 2018 rok i nie występowały przesłanki, które 
wskazywałyby na jego nierzetelność. Przyznając ulgę przyczyniono się do 

                                                      
19Decyzje znak: FIN.3127.4.1.2018, FIN.3123.1.4.2019, FIN.3123.1.3.2018, FIN.3123.1.7.2018, FIN.3123.1.8.2018, 
FIN.3123.1.10.2018, FIN.3123.1.21.2018. 
20 FIN.3123.1.10.2018.  
21 LEX, nr 2945499. 
22 FIN.3123.1.21.2018, FIN.3123.1.7.2018, FIN.3123.1.3.2018, FIN. 3123.1.8.2018. 
23 FIN.3123.2.2.2017, FIN.3123.2.3.2017, FIN.3123.1.11.2018, FIN.3123.2.23.2018. 
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utrzymania ciągłości pracy […]24 Domu […]25, który świadczy usługi opiekuńcze 
[…]26, co jest ważnym interesem publicznym.  

Odnośnie pozostałych spraw Wójt wyjaśnił, że nie jest w stanie wskazać dlaczego 
nie zgromadzono dowodów, które potwierdzałyby wszystkie okoliczności, na które 
powoływali się podatnicy we wnioskach o umorzenie, bowiem pracownik 
prowadzący postępowania o udzielenie ulg nie pracuje już w Urzędzie. 
W  przypadku postępowań dotyczących osób fizycznych oceniono, iż materiał 
dowodowy jest wystarczający by ocenić sytuację materialną wnioskodawcy.  

(dowód: akta kontroli str.139, 142, 160-161, 164, 166, 168-170, 179-208, 
249-260, 262-265, 275-135, 620-622, 643-654, 672-680) 

 W 15 przypadkach27 uzasadnienie faktyczne decyzji, zarówno udzielających, 3.
jak i ich odmawiających ulg, sporządzono niezgodnie z wymogami określonymi 
w art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej. Nie wskazano w nich bowiem tych faktów, 
które uznano za udowodnione oraz dowodów, którym organ dał wiarę, a także 
przyczyn, dla których odmówiono wiarygodności innym dowodom. 

Wójt wyjaśnił, iż w uzasadnieniu decyzji pracownik nie opisywał szczegółowo 
zebranego materiału dowodowego z uwagi na fakt, iż był w stałym kontakcie 
z  wnioskodawcami i informował ich o przebiegu postępowania. 

(dowód: akta kontroli str. 179-309, 336 -345, 643-654) 

 W siedmiu przypadkach28 nie dotrzymano nowego terminu na załatwienie 4.
sprawy, wyznaczonego przez organ podatkowy w trybie art. 140 § 1 Ordynacji 
podatkowej. Decyzje zostały wydane od jednego do 11 dni po upływie  
ww. terminu.  

W czterech29 postępowaniach organ podatkowy naruszył natomiast zasadę 
szybkości postępowania wynikającą z art. 125 Ordynacji podatkowej. Zgodnie 
z  tym przepisem organy podatkowe powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, 
posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia, 
a te, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny 
być załatwiane niezwłocznie. Decyzje w tych postępowaniach zostały wydane po: 
− 42 dniach od zakończenia postępowania dowodowego,  

− 41 dniach po wystąpieniu przesłanki do umorzenia postępowania,  

− 45 dniach od dnia wpływu wniosku do Urzędu, podczas gdy w dniu złożenia 
wniosku brak było podstaw do wszczęcia postępowania, 

− 64 dniach pomimo tego, że w sprawie nie gromadzono dowodów. 

Wójt Gminy wyjaśnił, iż opóźnienia te wynikały z braku doświadczenia, wiedzy 
i  właściwego nadzoru nad pracownikiem, który już nie pracuje w Urzędzie. 
Powodem było też opóźnienie w przekazaniu spraw pracownikowi oraz 
przekazanie spraw innemu pracownikowi. W przypadku natomiast bezczynności  
w postępowaniu wynikało to z  przekazania spraw nowo wyznaczonemu 

                                                      
24 Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429) i 
art. 293 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325) NIK wyłączyła jawność 
informacji w zakresie danych identyfikujących podatnika. 
25 Patrz: przypis wyżej. 
26 Patrz: przypis wyżej. 
27 FIN.3123.2.2.2017, FIN.3123.2.3.2017, FIN.3123.4.1.2018, FIN.3123.2.18.2018, FIN.3123.1.3.2019, 
FIN.3123.1.4.2019, FIN.3123.1.6.2019, FIN.3123.1.1.2018, FIN.3123.1.3.2018, FIN.3123.1.10.2018, 
FIN.3123.1.7.2018, FIN.3123.1.8.2018, FIN.3123.1.21.2018, FIN.3123.1.1.2020, FIN.3123.1.2.2020. 
28 FIN.3123.1.4.2018, FIN.3123.1.1.2018, FIN.3123.1.6.2018, FIN.3123.1.7.2018, FIN.3123.1.9.2018, 
FIN.3123.1.8.2018, FIN.3123.1.3.2018. 
29 FIN.3123.2.18.2018, FIN.3123.2.28.2018, FIN.3123.1.10.2018, FIN.3123.1.11.2018. 
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pracownikowi, który przedłużał postępowanie w celu wygospodarowania czasu na 
analizę otrzymanych wniosków.  

  (dowód: akta kontroli str. 150, 152, 154-155, 159, 166-170, 249-260, 266-274, 
283-309, 346-351, 365-367, 392-424, 620-622, 629-639) 

 W dziewięciu przypadkach30 organ prowadził postępowanie i wydał decyzje  5.
w zakresie ulgi w spłacie zaległości podatkowych, mimo tego że w dniu 
złożenia wniosku istniały przesłanki do wydania31, na podstawie art. 165a § 1 
Ordynacji podatkowej, postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania. 
Złożone wnioski dotyczyły bowiem zobowiązań podatników, które nie stanowiły 
zaległości podatkowych. Zgodnie z przywołanym przepisem, gdy 
z  jakichkolwiek przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ 
podatkowy wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.  

Wójt wyjaśnił, iż pracownik prowadzący postępowania nie posiadał wystarczającego 
zasobu wiedzy, aby prawidłowo rozstrzygnąć sprawy. 

 (dowód: akta kontroli str. 141-142, 145-151, 310-335, 360-367, 373-374, 428-
461, 620-622) 

 Uznania, w jednej decyzji32, że stroną postępowania w zakresie ulgi w zapłacie 6.
podatku rolnego było gospodarstwo rolne, podczas gdy o ulgę wnioskowali 
małżonkowie, których własnością były grunty rolne stanowiące odrębne 
przedmioty opodatkowania. W takim przypadku postępowanie, zgodnie  
z wnioskiem podatników, powinno być prowadzone odrębnie wobec każdego 
z  nich33. Ponadto, w decyzji tej rozstrzygnięto kwestię dwóch, a nie czterech 
rat podatku, o co zabiegali podatnicy. 

Wójt wyjaśnił iż osoba prowadząca to postępowanie nie pracuje już w Urzędzie 
i w  jego ocenie można się domyślać, iż pracownik zasugerował się danymi 
zawartymi w podaniu podatnika. Ponadto stwierdził, iż nad osobą prowadzącą 
postępowanie nie było wystarczającego nadzoru.  

(dowód: akta kontroli str. 146, 316-335, 620-622 ) 

 W uzasadnieniu dwóch decyzji34 o rozłożeniu na raty zaległości podatkowych 7.
zawarto informację niezgodną z art. 259 § 1 Ordynacji podatkowej. Stronę 
pouczono bowiem, że:  „w razie niedotrzymania (..) terminów płatności niniejsza 
decyzja traci moc obowiązywania. Powstała zaległość zostanie ściągnięta wraz 
z odsetkami za zwłokę obliczonymi od dnia powstania zaległości do dnia zapłaty 
i wraz z  kosztami egzekucyjnymi”. Jednak powyższy przepis stanowi, że 
w  razie niedotrzymania terminu płatności jakiejkolwiek z rat następuje 
wygaśnięcie decyzji, w części dotyczącej raty niezapłaconej w  terminie. 
Wygaśnięcie decyzji w zakresie wszystkich niezapłaconych rat następuje 
natomiast w przypadku niedotrzymania terminu płatności trzech kolejnych rat 
(art. 259 § 1a).  

Wójt wyjaśnił, iż zawarty w decyzjach zapis wynikał z błędnej interpretacji 
przepisów.  

(dowód: akta kontroli str. 249-260, 411-424, 620-622) 

                                                      
30FIN.3123.2.3.2018, FIN.3123.2.21.2018, FIN.3123.2.12.2018, FIN.3123.2.23.2018, FIN.3123.2.24.2018, 
FIN.3123.2.28.2018, FIN.3123.2.29.2018, FIN.3123.2.2.2019, FIN.3123.2.30.2018. 
31 W zakresie całego wniosku lub jego części. 
32 FIN.3123.2.12.2018. 
33 Por. Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 3 września 2019 r. I SA/Gl 81/19 LEX nr 2718528. 
34 FIN.3123.1.4.2019 oraz FIN.3123.1.10.2018. 



 

8 

 We wszystkich 33 zbadanych decyzjach w sposób niezupełny oznaczono 8.
stronę postępowania tj. w przypadku osób fizycznych nie wskazano numeru 
PESEL, a w przypadku osób prawnych – numeru NIP. Naruszało to przepis  
art. 210 § 1 pkt. 3 Ordynacji podatkowej wskazujący elementy obligatoryjne 
decyzji35. Ponadto, w przypadku pięciu podań36 nie wezwano wnioskodawców 
do uzupełnienia podań o identyfikator podatnika, wymagany na podstawie 
art.  169 § 2 ww. ustawy.   

Wójt wyjaśnił, że wynikało to z niedopatrzenia pracownika prowadzącego 
postępowanie.  

(dowód: akta kontroli str.140,-144, 172-174, 179-464, 620-622 ) 

 W dwóch postępowaniach37, zażądano od wnioskodawców przedłożenia 9.
„zaświadczeń o dochodowości z Urzędu Gminy Braniewo”, podczas gdy  
art. 306 d § 1 Ordynacji podatkowej stanowi, iż organ podatkowy nie może 
żądać zaświadczenia, ani oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu 
prawnego, jeżeli znane są one organowi z urzędu lub możliwe są do ustalenia 
przez organ na podstawie posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub 
innych danych. 

Wójt wyjaśnił, iż osoba prowadząca to postępowanie nie pracuje już w Urzędzie 
i w jego ocenie można się domyślać, iż powodem działania było otrzymanie zbyt 
dużej swobody w prowadzeniu postępowań, brak doświadczenia, wiedzy 
i  właściwego nadzoru pracownik nie wykonywał właściwie powierzonych mu 
zadań.  

(dowód: akta kontroli str. 309, 389, 629-639)  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Urzędu w zbadanym 
zakresie. W Urzędzie w istotnym stopniu nie przestrzegano wymogów określonych 
w Ordynacji podatkowej w toku postępowań o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań 
podatkowych. Nieprawidłowości stwierdzono bowiem w 75,8% badanych 
postępowań podatkowych, a dotyczyły one m.in. niepełnego dokumentowania 
okoliczności mających stanowić ustawowe przesłanki udzielania ulg, niedochowania 
ustawowych terminów. Niewłaściwie sporządzano decyzje w tych sprawach, w tym 
zwłaszcza w zakresie uzasadnienia faktycznego, naliczono i pobrano częściowo 
opłatę prolongacyjną. 

2. Udzielanie pomocy publicznej i pomocy de minimis 
2.1 W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki umarzania podmiotom 
gospodarczym zaległości podatkowych, które stanowiłyby pomoc publiczną lub 
pomoc de minimis. Udzielono natomiast, na podstawie art. 67b §1 pkt 2 Ordynacji 
podatkowej, ośmiu ulg polegających na odroczeniu terminu zapłaty  
i rozłożeniu na raty zaległości podatkowych na łączną kwotę 267,8 tys. zł, które 
stanowiły pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie. 

(dowód: akta kontroli str. 465-467) 

2.2 Analiza dokumentacji ośmiu postępowań dotyczących udzielenia podmiotom 
gospodarczym ulg w spłacie zaległości podatkowych wykazała, że: 

• Łączna kwota pomocy de minimis lub innej pomocy udzielonej podmiotowi na 
realizację tego samego projektu w okresie trzech lat podatkowych nie 

                                                      
35 Por. komentarze do art. 210 w: Etel Leonard (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 
2020; Brolik Jacek i in., Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. V, LEX 2013. 
36 FIN.3123.2.24.2018, FIN.3123.2.23.2018, FIN.3123.2.31.2018, FIN.3123.1.1.2019, FIN.3123.1.12.2018. 
37 FIN.3123.1.12.2018 oraz FIN.3123.1.11.2018. 
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przekroczyła pułapu 200 tys. euro, bądź 20 tys. euro38 w przypadku pomocy de 
minimis w rolnictwie39. 

• W jednym40 przypadku (12,5 %) w dniu udzielenia pomocy beneficjentowi 
wydano zaświadczenie dotyczące rodzaju udzielonej pomocy, z którego 
wynikało, że udzielona pomoc jest pomocą de minimis. Zaświadczenie to 
zawierało elementy określone w rozporządzeniu z  dnia 20 marca 2007 r.  
w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i  pomocy de minimis  
w rolnictwie lub rybołówstwie41. 

(dowód: akta kontroli str. 231-232, 481-489 ) 
2.3 W latach 2018 – 2020 (I kwartał) Wójt zobowiązany był do przedłożenia:  

– Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi (dalej: MRiRW) – 29 sprawozdań 
w  terminach określonych §  4 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 
września 2017 r. w  sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej 
w  rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy42, 

– Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: Prezes UOKiK) 
dwóch sprawozdań w terminie siedmiu dni od dnia udzielenia pomocy, tj.  
w terminie wynikającym z § 6 ust. 2 rozporządzenia 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 
publicznych43.  

Organ podatkowy przedłożył MRiRW dwadzieścia sprawozdań miesięcznych 
o  udzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie, innej niż pomoc de minimis –  
w terminie zgodnym z przywołanym rozporządzeniem. 

Analiza dokumentacji dotyczącej pomocy udzielonej na podstawie art. 67b § 1 ust. 2 
Ordynacji podatkowej wykazała, iż organ podatkowy złożył :  

– MRiRW siedmiu sprawozdań (na dziewięć do złożenia których był zobowiązany) 
o  udzieleniu pomocy de minimis w rybołówstwie lub w rolnictwie – w terminie 20 
dni od dnia następującego po ostatnim dniu miesiąca, w którym pomoc została 
udzielona, zawierały one jednak w trzech przypadkach nierzetelne dane, 

– Prezesowi UOKiK jedno sprawozdanie44 (spośród dwóch do złożenia których był 
zobowiązany), przy czym podano w nim błędną wartość pomocy nominalnej.   

(dowód: akta kontroli str.560-607 ) 

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

1. W jednym45 z ośmiu przypadków, w których udzielono ulg w spłacie zobowiązań 
podatkowych wydano decyzję na podstawie m.in. art. 67b § 1 ust. 2 Ordynacji 
podatkowej, czyli dotyczącego udzielenia pomocy de minimis w kwocie  
3,3 tys. zł. Pomimo to, w postępowaniu poprzedzającym wydanie tej decyzji nie 
zgromadzono dokumentów i informacji wymaganych na podstawie przepisów 

                                                      
38 Rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie (UE)  
nr 1408/2013 w  sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 51 I z 22.02.2019, str. 1) zwiększona została pomoc de minimis dla 
jednego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych 
(gospodarstwa rolnego). z 15000 euro do 20000 euro w  okresie trzech lat podatkowych. 
39 Dane wobec braku oświadczeń we wszystkich postępowaniach oparto się zgromadzonych w trakcie kontroli 
danych z  SHRIMP i Systemu Rejestracji Pomocy Publicznej. 
40 FIN.3127.4.1.2018. 
41 Dz. U. t.j. z 2018 r. poz. 350. 
42 Dz. U. poz. 120. 
43 Dz.U t.j. z 2016 r. poz. 1871. 
44 Dotyczące pomocy udzielonej decyzją FIN.3127.4.1.2018. 
45 Decyzja znak FIN.3123.1.10.2018. 
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art. 37 ust. 1 z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej46 oraz § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w  sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o  pomoc de minimis47, m.in. nie 
zgromadzono odpowiednich formularzy i sprawozdań finansowych. 

Wójt Gminy wyjaśnił, iż pracownik lakonicznie podszedł do przeprowadzenia 
postępowania podatkowego. Podatnik ustnie podał, że wcześniej nie korzystał 
pomocy de minimis i dlatego urzędnik nie odebrał pisemnego oświadczenia na 
taką okoliczność. Do błędu przyczyniła się również nieznajomość 
obowiązujących przepisów i brak wystarczającego nadzoru nad pracownikiem. 

Należy zaznaczyć, że przepis art. 37 ust. 7 ustawy o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej stanowi, 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, pomoc nie może być udzielona temu podmiotowi. 

(dowód: akta kontroli str.249-260, 620-621) 

2. Stwierdzono, że w sześciu48 z ośmiu zbadanych postępowań, w których 
udzielono ulg dotyczących podatku rolnego na łączną kwotę 202,2 tys. zł, 
postępowania w tych sprawach prowadzono z zastosowaniem formularzy 
i  dokumentów właściwych w sprawach pomocy de minimis, a nie pomocy de 
minimis w rolnictwie.  

W tych przypadkach rodzaj działalności prowadzonej przez wnioskodawców 
oraz rodzaj udzielonej pomocy, wskazywał na to, że była ona związana 
z  działalnością w rolnictwie. Do błędnego zaklasyfikowania tej pomocy mogło 
przyczynić się też działanie pracownika Urzędu, który wskazywał podatnikom, 
jako właściwe, dokumenty dotyczące udzielania pomocy de minimis. Na skutek 
takiego działania zgromadzona dokumentacja nie odpowiadała przepisom 
art.  37 ust. 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej i § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 
2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc 
de minimis w rolnictwie. Ponadto, w jednym49 z tych postępowań wydano 
zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, a nie pomocy de minimis 
w  rolnictwie.  

Wójt wyjaśnił, że prowadzący działalność zostali zakwalifikowani do niewłaściwej 
grupy pomocowej, stąd wezwano ich do dostarczenia niewłaściwych 
dokumentów. Ponadto wyjaśnił, iż pracownik prowadzący postępowanie nie 
pracuje już w  Urzędzie i  domyśla się jedynie, że z powodu otrzymania zbyt 
dużej swobody w  prowadzeniu postępowań, braku doświadczenia, wiedzy 
i  właściwego nadzoru, pracownik nie wykonywał właściwie powierzonych mu 
zadań. Niezłożenie odpowiednich sprawozdań wynikało natomiast z omyłki 
pracownika. Błędne wystawienie zaświadczenia wynikało z błędnej analizy 
wniosku, bowiem razem z  podaniem wnioskodawca złożył formularze dotyczące 
ubiegania się o  pomoc de minimis, pracownik zaś nie zauważył, iż formularze te 
są błędne, co pociągnęło za sobą konsekwencje w postaci nieodpowiedniego 
zaświadczenia.  

NIK zauważa, iż w tylko w dwóch przypadkach ubiegania się o pomoc de minimis 
w  rolnictwie złożone zostały właściwe formularze. W pozostałych przypadkach, 

                                                      
46 Dz.U. tj. z 2018 poz. 362. 
47 Dz. U. Nr 53 poz. 311, ze zm. 
48 FIN.3123.1.4.2019, FIN.3123.1.1.2018, FIN.3123.1.3.2018, FIN.3123.1.7.2018, FIN.3123.1.8.2018, 
FIN.3123.1.21.2018. 
49 Decyzja znak FIN.3123.1.4.2019. 
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zarówno złożone wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy, jak i te o które wzywał 
organ, dotyczyły pomocy de minimis.  

(dowód: akta kontroli str. 209-228, 262-307, 479-480, 629-633, 640-642) 

3. W sześciu z ośmiu badanych postępowań, które zakończyły się udzieleniem ulgi 
w ramach pomocy de minimis, nie wydano zaświadczeń o udzielonej pomocy 
wymaganych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o  postępowaniu w sprawach 
pomocy publicznej.  

Wójt wyjaśnił, iż pracownik najprawdopodobniej nie wiedział, że takie zaświadczenia 
powinny być wydane.  

 (dowód: akta kontroli str. 249-307, 466-467, 629-633 ) 

4. W jednym50 z dwóch postępowań, w których udzielono pomocy de minimis, 
zaświadczenie o udzieleniu takiej pomocy wydał pracownik Urzędu, który nie 
posiadał właściwego upoważnienia. Wydając zaświadczenie dysponował on 
jedynie upoważnieniem do wydawania decyzji w zakresie ulg w spłacie 
zobowiązań podatkowych, udzielonym na podstawie art. 268a ustawy z dnia  
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego51. Upoważnienie to 
nie obejmowało natomiast wydawania zaświadczeń.  

Wójt wyjaśnił, iż na dzień wydania zaświadczenia pracownik został upoważniony do 
wydawania decyzji uznaniowych, w związku z powyższym uważano, iż upoważniono 
pracownika do wydawania zaświadczeń o udzieleniu pomocy de minimis, które są 
bezpośrednio związane z decyzją.  

(dowód: akta kontroli str. 178, 231-233, 620-622, 688) 

5. Stwierdzono, następujące przypadki nierzetelnego sporządzania sprawozdań  
o udzieleniu pomocy de minimis, tj.:  

− w jednym52 przypadku pomimo tego, że decyzja została wydana na 
podstawie art. 67b § 1 ust. 2 Ordynacji podatkowej, tj. dotyczącego 
udzielania pomocy de minimis, nie przedłożono Prezesowi UOKiK 
sprawozdania o jej udzieleniu, wymaganego na podstawie § 6 ust. 2 
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy 
publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań 
o  zaległościach przedsiębiorców, 

− w jednym53, złożonym do Prezesa UOKiK sprawozdaniu o udzielonej 
pomocy de minimis nie wykazano nominalnej wartości pomocy (tj. 14,5 tys. 
zł kwoty odsetek wynikających z decyzji o udzieleniu ulgi), a było to 
wymagane przepisami załącznika nr 1 do rozporządzenia 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, 

− w dwóch przypadkach nie przekazano Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
sprawozdań o udzielonych ulgach54 stanowiących faktycznie pomoc de 

                                                      
50 Decyzja znak FIN.3123.1.4.2019. 
51 Dz. U. t.j. z 2017 poz. 1257, zw zm, (dalej: Kpa). 
52 Udzielonego decyzją znak FIN.3123.1.10.2018. 
53 Pomoc udzielona decyzjami znak FIN.3127.4.1.2018. 
54 Pomoc udzielona decyzjami: FIN.3123.1.1.2018, FIN.3123.1.3.2018, FIN.3123.1.7.2018, FIN.3123.1.8.2018, 
FIN.3123.1.21.2018. 
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minimis w rolnictwie, a przedkładając MRiRW trzy sprawozdania zawarto 
w  nich nierzetelne dane55. 

Wójt Gminy wyjaśnił, iż spowodowane to było odpowiednio: niedopatrzeniem ze 
strony pracownika, który był odpowiedzialny za złożenie sprawozdania, 
z  przeoczenia kwoty odsetek przy ustalaniu wartości pomocy przez 
odpowiedzialnego pracownika oraz omyłkę i uchybienie pracownika.  

(dowód: akta kontroli str. 466-467, 643-655) 

6. W przypadku dwóch, tj. wszystkich wydanych w badanym okresie zaświadczeń 
o  udzielonej pomocy de minimis nieprawidłowo naliczono wartość tej pomocy, 
ponieważ przy jej obliczaniu (wskaźnik EDB) pominięto kwoty odsetek z tytułu 
zaległości podatkowej. Było to niezgodne z przepisem § 4 pkt 17 i 18 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej 
w  różnych formach56 sposób naliczania wartości udzielonej pomocy, bowiem 
nie uwzględniano w kwocie zaległości odsetek.  

Wójt wyjaśnił, iż przy obliczaniu wskaźnika EDB pracownik nie wpisał odsetek 
przez nieuwagę.  

 (akta kontroli str. 216-218, 231-233, 477-478, 643-655) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Urzędu w zbadanym 
zakresie. Nieprawidłowości stwierdzono bowiem we wszystkich z ośmiu badanych 
postępowaniach o udzielanie ulgi stanowiącej pomoc de minimis lub pomoc de 
minimis w rolnictwie. Polegały one m.in. na niewłaściwej identyfikacji udzielonych 
ulg pod kątem jednego z rodzajów pomocy de minimis, niewydaniu wymaganych 
zaświadczeń oraz niewyegzekwowaniu od beneficjenów dokumentów właściwych 
dla rodzaju udzielanej pomocy oraz nieprawidłowym naliczeniu wartości udzielonej 
pomocy. Nie wywiązano się również z obowiązków sprawozdawczych wobec 
Prezesa UOKiK i MRiRW, gdyż nie złożono trzech sprawozdań spośród 11 
wymaganych w badanych latach, a trzy z nich sporządzono nierzetelnie. 

 

3. Sporządzanie i udostępnianie informacji o podmiotach, którym 
udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych 

3.1 W latach 2018-2020 (I kwartał) w Urzędzie sporządzono wykazy osób prawnych 
i fizycznych, którym w latach 2017 - 2019 udzielono, m.in. umorzeń w zakresie 
podatków w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. W wykazach tych podano 
wysokość umorzonych kwot i przyczyn udzielenia ulgi. Sporządzono też wykazy 
osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w postaci innych 
ulg. Wykazy za lata 2017 i 2018 zostały opublikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu, 
a  wykaz za 2019  r. także w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie, o którym 
mowa w  art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o finansach publicznych, tj. do 31 maja roku 
następnego. Zawierały one dane: nazwy podatników ich adresy oraz rodzaj 
zastosowanych ulg. Wykaz dotyczący ulg udzielonych w roku 2019 r. zawierał 
rzetelne dane.  

(dowód: akta kontroli str. 608-614) 

3.2 Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych lub udzielanie pomocy 
publicznej oraz sposób informowania o podjętych rozstrzygnięciach nie był 

                                                      
55 Nie wykazano bowiem pomocy udzielonej decyzjami FIN.3123.1.4.2019, FIN.3123.1.1.2018, 
FIN.3123.1.3.2018, FIN.3123.1.7.2018, FIN.3123.1.8.2018.  
56 Dz. U. tj. z 2018, poz. 461. 
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przedmiotem skarg, wniosków lub petycji. W przedmiotowej materii nie 
wystosowano również zapytań i interpelacji radnych.  

(dowód: akta kontroli str.546-556) 

3.3 W latach objętych kontrolą udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych 
nie było przedmiotem audytu. W Urzędzie sporządzono plan kontroli zarządczej na 
lata 2019 i 202057, w którym uwzględniono kontrolę kompleksową dotyczącą, m.in. 
zagadnień związanych postępowaniami w zakresie udzielania ulg podatkowych58. 
W latach 2018 i 2019 przeprowadzono dwie kontrole wewnętrzne, które objęły 
swoim zakresem udzielanie ulg w spłacie zobowiązań w roku 2017 oraz 2019. 
W  wyniku kontroli ulg udzielonych w 2017 r. stwierdzono nieprawidłowości 
w  zakresie, np. zastosowania ulgi mimo braku przesłanek, o których mowa w art. 
67 a § 1 Ordynacji podatkowej, braki w postępowaniu dowodowym, bezczynność 
organu. Kontrola przeprowadzona w roku 2019 r. ujawniła nieprawidłowości 
w  zakresie udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych.  

Kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Urzędu, dotyczącą roku 2019, 
przeprowadziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie. Objęto nią, m.in. 
jedną decyzję o rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej. Do dnia 
zakończenia czynności kontrolnych NIK59 w Urzędzie jednostka nie otrzymała 
wystąpienia pokontrolnego RIO. 

 (dowód: akta kontroli str.490-545 ) 

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

1. Wykazy sporządzone za lata 2017 i 2018, w trybie określonym w art. 37 ust. 1 
pkt 2 lit. f - g ustawy o finansach publicznych nie zostały zamieszczone 
w  Biuletynie Informacji Publicznej. Było to niezgodne z przepisem art. 6 ust. 1 
pkt. 5 litera g w związku z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
o  dostępie do informacji publicznej60, który stanowi, że informacje dotyczące 
majątku publicznego, w tym pomocy publicznej powinny być udostępnione 
w  Biuletynie Informacji Publicznej. Było to także niezgodne z zapisem § 40 
Zarządzenia nr 11/VI/2014 Wójta Gminy Braniewo z dnia 18 marca 2014 r. 
w  sprawie zatwierdzenia Instrukcji dotyczącej ewidencji oraz poboru podatków 
i  opłat lokalnych obowiązującej do 2 lipca 2019 r. zgodnie, z którą wykazy 
sporządzone na podstawie ww. przepisu ustawy o finansach publicznych, 
należało podać do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie BIP 
www.gminabraniewo.pl oraz na tablicy ogłoszeń.  

Wójt wyjaśnił, że wynikało to z nieznajomości obowiązujących przepisów przez 
pracownika odpowiedzianego za sporządzenie i upublicznienie tych wykazów.  

(dowód: akta kontroli str. 93-108, 137, 608-614, 615-616) 

2. Wykaz dotyczący roku 2018 sporządzono nierzetelnie, ponieważ nie ujęto w nim 
jednej osoby prawnej61, której udzielono ulg w łącznej kwocie 58,1 tys. zł, w tym 
43,5 tys. zł dotyczyło odroczenia terminu płatności podatku, a 14,6 tys. zł 
odroczenia terminu zapłaty zaległości podatkowej 

Wójt wyjaśnił, iż wynikało to z natłoku obowiązków i przeoczenia osoby 
odpowiedzialnej za sporządzenie i upublicznienie tych wykazów.  

 (dowód: akta kontroli str.137, 229-248, 610-611) 

                                                      
57 Na rok 2018 Planu kontroli zarządczej nie sporządzono. 
58 Kontrola w roku 2020 planowana na czerwiec. 
59 16 czerwca 2020 r.  
60 Dz. U. tj. z 2019 poz. 1429, ze zm. 
61 Udzielona decyzją znak FIN.3127.4.1.2018. 
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W badanych latach w Urzędzie na ogół wywiązywano się z obowiązku określonego 
w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f - g ustawy o finansach publicznych. Terminowo 
sporządzano wykazy podmiotów, którym udzielono ulg w spłacie zobowiązań 
podatkowych, jednak w wykaz za 2018 r. nie był kompletny. Przy upublicznianiu 
wykazów nie w pełni przestrzegano wewnętrznych uregulowań, gdyż wykazy za lata 
2017-2018 nie zostały zamieszczone w BIP. 

4. Sposób realizacji wniosków sformułowanych po kontroli 
P/17/088 „Umarzanie zaległości podatkowych przez organy 
wykonawcze gmin” 

NIK w wystąpieniu pokontrolnym z 23 lutego 2018 r., w związku z przeprowadzoną 
w Urzędzie kontrolą P/17/088 „Umarzanie zaległości podatkowych przez organy 
wykonawcze gmin”, sformułowała uwagę, iż stwierdzone w toku kontroli 
nieprawidłowości mogły wynikać z wadliwie funkcjonującego w Urzędzie systemu 
nadzoru i kontroli, bowiem nie zapewnił on prawidłowej realizacji zadań w zakresie 
umarzania zaległości podatkowych określonych w Ordynacji podatkowej. 
Z  powyższych względów, zdaniem NIK wskazane, byłoby dokonanie przeglądu 
przyjętych w jego ramach rozwiązań pod kątem skuteczności ich funkcjonowania 
i  wdrożenie, w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy, rozwiązań 
minimalizujących ryzyko wystąpienia nieprawidłowości. Sformułowano także 
następujące wnioski:  

− prowadzenie postępowań o udzielenie ulgi podatkowej oraz wydawanie decyzji 
w tych sprawach, w sposób odpowiadający wymogom Ordynacji podatkowej, 

− rzetelne sporządzanie i terminowe przekazywanie sprawozdań z udzielania 
beneficjentom pomocy de minimis lub informacji o jej nieudzieleniu, 

− zwiększenie nadzoru nad postępowaniami dotyczącymi umarzania zaległości 
podatkowych, 

− ujmowanie w wykazach wszystkich podatników, którym umorzono zaległości 
podatkowe w kwocie przewyższającej 500 zł. 

W odpowiedzi na powyższe wystąpienie Wójt, pismami z dnia: 15 marca 2018 r.,  
18 stycznia 2019 r. oraz 28 lutego 2019 r., poinformował o sposobie wykorzystania 
uwag i działaniach podjętych w celu realizacji wniosków pokontrolnych. Wskazał, że 
w wyniku przeprowadzonej kontroli wewnętrznej doszło do zmian kadrowych.  
Z odpowiedzialnymi pracownikami omówiono błędy wynikające z tej kontroli oraz 
pouczono pracowników na temat prawidłowego stosowania przepisów  Ordynacji 
podatkowej, sposobu sporządzania i publikacji wykazu osób, którym umorzono 
zaległości oraz konieczności rzetelnego i terminowego składania sprawozdań. 
Przystąpiono również do opracowania nowych  regulacji wewnętrznych, 
a  odpowiedzialny pracownik został dodatkowo przeszkolony. W toku postępowań 
szczegółowo badana jest sytuacja ekonomiczna wnioskodawcy, a zwiększony 
nadzór nad nimi sprawuje Skarbnik Gminy. 

W wyjaśnieniach złożonych na potrzeby obecnej kontroli NIK Wójt wskazał, że 
pracownicy Urzędu zostali poinformowani o  wynikach kontroli P/17/088 na 
spotkaniu, co jednak nie zostało udokumentowane. Skarbnik Gminy wskazał, że 
znał wyniki kontroli P/17/088, a pracownik merytoryczny (realizujący obecnie 
zadania związane z udzielaniem ulg w spłacie zobowiązań podatkowycyh) 
stwierdził, że chociaż nie został zapoznany przez przełożonych z wynikami kontroli 
dotyczących powierzonego mu zakresu, to wiedzę o nich pozyskał we własnym 
zakresie.  
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W latach 2018 – 2020 (I kw.) żaden z pracowników nie został przeszkolony 
z  zakresu prowadzenia postępowań w zakresie udzielania ulg w spłacie 
zobowiązań podatkowych.  Przy czym, zapewniono doradztwo prawne oraz dostęp 
do Systemu Informacji Prawnej LEX i przeprowadzono szkolenie z jego obsługi. 
W  latach kontrolowanymi okresie nadzór nad tymi postępowaniami prowadził 
Skarbnik Gminy. W 2019 r. pracownikowi prowadzącemu postępowania w zakresie 
udzielania ulg w  spłacie zobowiązań podatkowych cofnięto upoważnienie do 
wydawania decyzji w tym zakresie. Ponadto, w 2019 r. wdrożono nową instrukcję 
w  sprawie zasad ewidencji oraz poboru podatków i opłat lokalnych. 

 (dowód: akta kontroli str.629-633, 655-667, 669-671) 

W badanym okresie w Urzędzie podjęto działania w celu realizacji uwagi i wniosków 
skierowanych po kontroli P/17/088, jednakże ustalenia nn. kontroli wskazują na to, 
że były one niewystarczające, a co za tym idzie nie w pełni skuteczne. Pomimo 
znacznego ograniczenia, w latach 2018 – 2020, zakresu i rodzaju udzielanych ulg 
w  spłacie zobowiązań podatkowych, nadal występowały nieprawidłowości 
w  zakresie udokumentowania i zastosowania ustawowych przesłanek do udzielenia 
ulg, rzetelności sporządzania sprawozdań dotyczących udzielonej pomocy de 
minimis (lub pomocy de minimis w rolnictwie) oraz sporządzania wykazu podmiotów, 
którym udzielono ulg.   

 

IV. Uwagi i wnioski 
Najwyższa Izba Kontroli w wyniku kontroli nie sformułowała uwag. W związku 
natomiast ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 
ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

1. Prowadzenie postępowań o udzielenie ulgi spłacie zobowiązań podatkowych 
oraz wydawanie decyzji w tych sprawach, w sposób odpowiadający w pełni 
wymogom Ordynacji podatkowej. 

2. Egzekwowanie od podatników ubiegających się o udzielenie pomocy de minimis 
lub pomocy de minimis w rolnictwie, wymaganych przepisami dokumentów. 

3. Wystawianie zaświadczeń o udzielaniu pomocy de minimis lub pomocy de 
minimis w rolnictwie podmiotom, które otrzymały taką pomoc, z uwzględnieniem 
przepisów dotyczących sposobu obliczania wartości pomocy publicznej. 

4. Sporządzanie i przekazywanie odpowiednim organom rzetelnych sprawozdań 
z  zakresu pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie. 

5. Rzetelne sporządzanie wykazów, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f 
ustawy o finansach publicznych oraz publikowanie ich w sposób określony 
przepisami prawa.  

6. Zaniechanie naliczania i pobierania opłaty prolongacyjnej w sytuacji braku 
odpowiedniej podstawy prawnej.  

7. Zwiększenie nadzoru nad postępowaniami dotyczącymi udzielania ulg w spłacie 
zobowiązań podatkowych. 

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
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Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Olsztynie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

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

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

 

Olsztyn, 13 lipca 2020 r. 
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