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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miejski w Ośnie Lubuskim (dalej: Urząd), Rynek 1, 69-229 Ośno Lubuskie 

 

Stanisław Kozłowski, Burmistrz Ośna Lubuskiego (dalej: Burmistrz), od dnia 6 grudnia 
2006 r. 

1. Analiza realizacji dochodów jst oraz windykacja należności budżetowych. 

2. Udzielanie ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 
oraz w niepodatkowych należnościach budżetowych o charakterze 
publicznoprawnym. 

3. Gospodarowanie mieniem zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki. 

4. Sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej dochodów i mienia oraz 
wykonywanie obowiązków informacyjnych dotyczących udzielonych ulg. 

 

Lata 2018-2021, z uwzględnieniem zdarzeń do czasu zakończenia kontroli, a także 
zdarzeń z okresu wcześniejszego, jeżeli miały istotny wpływ na zagadnienia objęte 
kontrolą NIK. 

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze 

 

 

Cezary Romanczenko, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LZG/25/2022 z dnia 1 marca 2022 r.  

 (akta kontroli str. 1-13) 

 

 
1 Dz. U. z 2022 r. poz. 623 (dalej: ustawa o NIK). 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
W Urzędzie prawidłowo planowano dochody Gminy, a zróżnicowany poziom realizacji 
dochodów m.in. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dochodów 
z majątku, podatku od osób fizycznych i od osób prawnych, części oświatowej 
subwencji ogólnej, a także z tytułu otrzymanych środków z programu Rodzina 500+ 
oraz innych dochodów, często wynikał z przyczyn niezależnych.  

Na podstawie szczegółowych badań kontrolnych stwierdzono, że Urząd w zakresie 
dochodzenia należności Gminy w trybie egzekucji administracyjnej, prawidłowo  
i terminowo wysyłał zobowiązanym upomnienia. W 10 przypadkach stwierdzono, że 
tytuły wykonawcze wystawiono z opóźnieniem, a w sześciu przypadkach w ogóle nie 
wystawiono tytułów wykonawczych. W 34 przypadkach stwierdzono, że Urząd nie 
kierował do organów egzekucyjnych zapytań o stan egzekucji prowadzonych wobec 
zobowiązanych, którym wystawiono tytuły wykonawcze. 

Urząd w zakresie cywilnoprawnych należności budżetowych w 2019 roku nie 
wystawiał w ogóle wezwań do zapłaty i nie ściągał zaległości, a w całym okresie 
kontrolowanym nie kierował żadnych spraw na drogę postępowania sądowego.  

W Urzędzie prawidłowo udzielano ulg w zakresie niepodatkowych należności 
budżetowych o charakterze publicznoprawnym, jednak projekt uchwały w sprawie 
zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych, 
nie został zgłoszony Prezesowi UOKiK w celu zaopiniowania. 
Urząd prawidłowo ewidencjonował nieruchomości wchodzące w skład gminnego 
zasobu oraz dokonywał wycen tych nieruchomości, a także podejmował czynności 
prawne w przypadku bezumownego korzystania z nieruchomości gminnej. Burmistrz, 
jako organ wykonawczy, wydawał zarządzenia w sprawie przeznaczenia do 
sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości Gminy oraz podawał do publicznej 
wiadomości wykazy tych nieruchomości. Urząd prawidłowo dokonywał sprzedaży 
gminnych nieruchomości w trybie przetargowym i bezprzetargowym. 

Przyjęte w Gminie zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich 
wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas 
nieoznaczony, a także Gminny Program Rewitalizacji Gminy Ośno Lubuskie na lata 
2017-2023 (dalej: GPR na lata 2017-2023) pod względem formalno-prawnym były 
prawidłowe. Natomiast obowiązujące w Gminie programy gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem na lata 2014-2020 oraz na lata 2021-2026, a także zasady 
wynajmowania lokali, nie spełniały wszystkich wymogów formlalno-prawnych. 
Ponadto Burmistrz nie sporządził planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy 
Ośno Lubuskie na lata 2020-2022, który został dopiero przyjęty w trakcie kontroli NIK 
(plan na lata 2022-2024). 

Urząd prawidłowo i rzetelnie sporządzał sprawozdania dotyczące wykonania planu 
dochodów budżetowych oraz stanu należności.  

Burmistrz przekazywał Prezesowi UOKiK sprawozdania w zakresie udzielonej 
pomocy publicznej, jednak dane wykazane w sprawozdaniach za 2020 i 2021 rok były 
nierzetelne, gdyż nie zawierały informacji o udzieleniu pomocy publicznej 15 osobom 
fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą na łączną kwotę 10,1 tys. zł. 
Natomiast w podanym do publicznej wiadomości wykazie osób prawnych i fizycznych 
oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej za 2020 rok, 
Burmistrz nie wykazał sześciu osób fizycznych prowadzących działalność 

 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. 
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gospodarczą, którym udzielono pomocy publicznej z tytułu zwolnień z czynszów na 
łączną kwotę 1,3 tys. zł. Burmistrz nie podał do publicznej wiadomości kwartalnej 
informacji o udzielonych w I kw. 2019 r. umorzeniach niepodatkowych należności 
budżetowych, a przekazane Radzie Miejskiej informacje o stanie mienia Gminy za 
lata 2018-2020 były nierzetelne. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe3 kontrolowanej działalności 

1. Analiza realizacji dochodów jst oraz windykacja 
należności budżetowych 

1.1. Dochody Gminy ogółem (wykonane) w poszczególnych latach objętych kontrolą 
wyniosły4: 33 077,2 tys. zł (2018 rok), 40 806,6 tys. zł (2019 rok), 44 206,8 tys. zł 
(2020 rok) i 53 387,0 tys. zł (2021 rok). Natomiast w roku poprzedzającym okres 
kontrolowany (2017 rok) wyniosły 32 233,7 tys. zł.  

   (akta kontroli str.14-17, 25-27) 

Dochody własne Gminy w poszczególnych latach objętych kontrolą wyniosły: 
16 362,7 tys. zł (2018 rok), 17 027,5 tys. zł (2019 rok), 19 842,5 tys. zł (2020 rok) i 
22 971,7 tys. zł (2021 rok), a w roku poprzedzającym okres kontrolowany (2017 rok) 
wyniosły 15 685,7 tys. zł. Dochody własne w stosunku do roku poprzedniego: w 2018 
roku wzrosły o 4,3%, w 2019 roku wzrosły o 4,1%, w 2020 roku wzrosły o 16,5% i w 
2021 wzrosły o 15,8%. Dochody własne w stosunku do roku poprzedniego: w 2018 
roku wzrosły o 4,3%, w 2019 roku wzrosły o 4,1%, w 2020 roku wzrosły o 16,5% i w 
2021 wzrosły o 15,8%. Pomimo że dochody własne systematycznie rosły, to ich udział 
w dochodach ogółem: w 2019 roku (41,7%) zmniejszył się o 7,8% w stosunku do 2018 
roku (49,5%), w 2020 roku (44,9%) wzrósł o 3,2% w stosunku do 2019 roku, a w 2021 
roku (43%) zmniejszył się o 1,9% w stosunku do 2020 roku. 
Dochody własne Gminy wg wybranych kategorii dochodów wyniosły, to jest:  

- z tytułu podatków: 6 333,3 tys. zł (2017 rok), 6 442,0 tys. zł (2018 rok), 6 489,9 tys. 
zł (2019 rok), 6 704 tys. zł, (2020 rok) i 6 978,3 tys. zł (2021 rok); 
- z tytułu opłat: 1 126,1 tys. zł (2017 rok), 1 186,0 tys. zł (2018 rok), 1 362,7 tys. zł 
(2019 rok), 1 834,1 tys. zł (2020 rok) i 2 253,7 tys. zł (2021 rok); 
- z tytułu dochodów z majątku: 1 358,2 tys. zł (2017 rok), 1 032,7 tys. zł (2018 rok), 
821,5 tys. zł (2019 rok), 958,2 tys. zł (2020 rok) i 4 025,3 tys. zł (2021 rok); 
- z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT): 
3 949,9 tys. zł (2017 rok), 4 376,9 tys. zł (2018 rok), 4 560,8 tys. zł (2019 rok), 4 387,9 
tys. zł (2020 rok) i 5 155,9 tys. zł (2021 rok); 
- z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT): 
82,3 tys. zł (2017 rok), 74,2 tys. zł (2018 rok), 92,9 tys. zł (2019 rok), 118,0 tys. zł 
(2020 rok) i 104,6 tys. zł (2021 rok).  

 
3 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. 
4 W tym dochody bieżące Gminy ww. latach wyniosły: 30 835,3 tys. zł (2017 rok), 31 970,7 tys. zł (2018 rok), 
34 769,8 tys. zł (2019 rok), 39 312,3 tys. zł (2020 rok) i 41 433,1 tys. zł (2021 rok). Z kolei dochody majątkowe 
Gminy wyniosły: 1 398,4 tys. zł (2017 rok), 1 106,4 tys. zł (2018 rok), 6 036,8 tys. zł (2019 rok), 4 894,5 tys. zł 
(2020 rok) i 11 953,8 tys. zł (2021 rok). Dochody bieżące w stosunku do roku poprzedniego: w 2018 roku wzrosły 
o 2,6%, w 2019 roku wzrosły o 23,4%, w 2020 roku  wzrosły o 8,3% i w 2021 wzrosły o 20,8%. Natomiast dochody 
majątkowe: w 2018 roku spadły o 20,9%, w 2019 roku wzrosły o 445,6%,  w 2020 roku spadły o 81,1%, a w 2021 
roku wzrosły o 144,2%.  
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  (akta kontroli str. 14-17, 25-27) 

Udział ww. wybranych kategorii dochodów własnych Gminy w dochodach ogółem  
w poszczególnych latach: 

- z tytułu podatków stanowił: 40,4% w 2017 roku, 39,4% w 2018 roku, 38,1% w 2019 
roku, 33,8% w 2020 roku i 30,4% w 2021 roku; 
- z tytułu opłat (przede wszystkim opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 
stanowił: 7,2% w 2017 roku, 7,1% w 2018 roku, 8% w 2019 roku, 9,2% w 2020 roku  
i 9,8% w 2021 roku; 
- z tytułu dochodów z majątku stanowił: 8,7% w 2017 roku, 6,3% w 2018 roku, 4,8% 
w 2019 roku, 4,8% w 2020 roku i 17,5% w 2021 roku; 
- z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 
stanowił: 25,2% w 2017 roku, 26,7% w 2018 roku, 26,8% w 2019 roku, 22,1% w 2020 
roku i 22,4% w 2021 roku; 
- z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 
stanowił: 0,5% w 2017, 2018, 2019 i 2021 roku, a 0,6% w 2020 roku. 

                     (akta kontroli str. 14-17, 25-27) 

Z wyjaśnienia Skarbnika Gminy wynikało, że przyczyną wzrostu dochodów własnych 
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi był znaczący wzrost stawki 
tej opłaty za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych z 12 zł na 26 zł za 
osobę5. Jeśli chodzi o wrost dochodów z majątku Gminy w 2021 r., to nastąpił on  
w wyniku zwiększonego popytu i sprzedaży nieruchomości gminnych. Z kolei 
wzrost płacy minimalnej oraz bardzo niski wskaźnik stopy bezrobocia spowodowały 
wzrost dochodów Gminy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób 
fizycznych w 2021 roku w relacji do 2020 r., w którym to roku jednak nastąpiło istotne 
zmniejszenie dochodów z tego źródła. Skarbnik Gminy wyjaśniła również, ze dochody 
z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) były 
realizowane przez urzędy skarbowe i na poziom ich wykonania Gmina nie ma wpływu. 

(akta kontroli str. 100-103) 

Otrzymana przez Gminę subwencja ogólna w poszczególnych latach wyniosła: 
6 771,6 tys. zł (2017 rok), 6 836,1 tys. zł (2018 rok), 7 374,4 tys. zł (2019 rok), 7 344,3 
tys. zł (2020 rok), 9 712,8 tys. zł (2021 rok). Dochody z tytułu subwencji ogólnej w 
stosunku do roku poprzedniego: w 2018 roku wzrosły o 1,0%, w 2019 roku wzrosły o 
7,9%, w 2020 roku spadły o 0,4%, a w 2021 wzrosły o 32,2%. Na kwotę subwencji 
ogólnej w poszczególnych latach składały się: 

- część oświatowa subwencji ogólnej, która wyniosła: 5 431,7 tys. zł (2017 rok), 
5 430,1 tys. zł (2018 rok), 5 868,5 tys. zł (2019 rok), 5 561,9 tys. zł (2020 rok) i 5 796,4 
tys. zł (2021 rok); 
- część wyrównawcza subwencji ogólnej, która wyniosła: 1 283,6 tys. zł (2017 rok), 
1 337,9 tys. zł (2018 rok), 1 438,6 tys. zł (2019 rok), 1 752,8 tys. zł (2020 rok) i 2 281,1 
tys. zł (2021 rok);  
- część równoważąca subwencji ogólnej, która wyniosła: 56,3 tys. zł (2017 rok), 68,1 
tys. zł (2018 rok), 67,3 tys. zł (2019 rok), 29,5 tys. zł (2020 rok) i 12,6 tys. zł (2021 rok) 
- uzupełnienie subwencji ogólnej: 1 622,6 tys. zł (2021 rok). 

  (akta kontroli str. 14-17, 25-27) 

Dotacje celowe z budżetu państwa, które Gmina otrzymała w poszczególnych latach 
wyniosły: 9 485,5 tys. zł (2017 rok), 9 418,2 tys. zł (2018 rok), 10 899,4 tys. zł (2019 

 
5 Stawka ta obowiązywała od kwietnia do grudnia 2020 r. W 2021 roku obowiązywała przez cały rok, ponadto 

podniesiona została opłata dla nieruchomości niezamieszkałych. 
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rok), 12 651,3 tys. zł (2020 rok) i 12 112,3 tys. zł (2021 rok). Otrzymane dotacje 
celowe w stosunku do roku poprzedniego: w 2018 roku spadły o 0,7%, w 2019 roku 
wzrosły o 15,7%, w 2020 roku wzrosły o 16,1%, a w 2021 spadły o 4,3%. Na kwoty 
dotacji celowych składała się środki z programu Rodzina 500+, które  
w poszczególnych latach wyniosły: 4 307,4 tys. zł (2017 rok), 3 984,2 tys. zł (2018 
rok), 5 024,0 tys. zł (2019 rok), 6 730,1 tys. zł (2020 rok) i 6 537,5 tys. zł (2021 rok). 
Otrzymane środki z programu Rodzina 500+ w stosunku do roku poprzedniego: 
w 2018 roku spadły o 7,5%, w 2019 roku wzrosły o 26,1%, w 2020 roku wzrosły  
o 34%, a w 2021 spadły o 2,9%. 

  (akta kontroli str. 14-17, 25-27) 

Otrzymane przez Gminę środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 
niepodlegających zwrotowi, to jest z budżetu Unii Europejskiej w poszczególnych 
latach wyniosły6: 207,8 tys. zł (2018 rok), 4 579,5 tys. zł (2019 rok), 2 532,8 tys. zł 
(2020 rok) i 4 205,9 tys., zł (2021 rok) i w stosunku do roku poprzedniego: w 2019 
roku wzrosły o 2 103,4%, w 2020 roku spadły o 44,7%, a w 2021 wzrosły o 66,1%. 

  (akta kontroli str. 14-17, 25-27) 

Inne środki określone w odrębnych przepisach w poszczególnych latach wyniosły: 
290,9 tys. zł (2017 rok), 252,3 tys. zł (2018 rok), 925,7 tys. zł (2019 rok), 1 835,8 tys. zł 
(2020 rok) i 4 384,3 tys. zł (2021 rok)) i w stosunku do roku poprzedniego: w 2018 
roku spadły o 13,3%, w 2019 roku wzrosły o 266,9%, w 2020 roku wzrosły o 98,3%, 
a w 2021 wzrosły o 138,8%. W 2021 Gmina uzyskała również środki w ramach 
funduszu COVID, które wyniosły 4 384,3 tys. zł.   

Porównując wykonanie dochodów w roku 2021 do roku 2017 odnotować należy 
zmianę ich struktury - udział dochodów o charakterze ogólnym (własne i subwencja 
ogólna) uległ zmniejszeniu o 8,4 p.p., natomiast dochodów celowych (dotacji z 
budżetu państwa i innych środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19) wzrósł o 1,1 p.p. 

  (akta kontroli str. 14-17, 25-27) 

Z wyjaśnienia Skarbnika Gminy wynikało, że przyczyną wzrostu lub spadku w latach 
2018-2020 dochodów w zakresie otrzymanych środków z programu Rodzina 500+ 
jako dochodów zleconych dla Gminy7 była liczba złożonych wniosków w danym roku. 
Z kolei wysokość dochodów Gminy z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej oraz 
innych środków8 w poszczególnych latach był uzależniony od warunków 
wyniakających z podpisanych umów.  

(akta kontroli str. 100-103) 

1.2. Sytuacja epidemiologiczna związana z COVID-19 w latach 2020 i 2021, nie miała 
większego wpływu na poziom dochodów Gminy. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że: (…) 
w pełni zostały zrealizowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od 
osób fizycznych natomiast zwolnienia z podatku od nieruchomości dla osób prawnych 
i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Jednocześnie Gmina 
skorzystała ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS) za 
pracowników Urzędu Miejskiego oraz podległych jednostek, na co zezwalała ustawa 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

 
6 W roku poprzedzającym okres kontrolowany (2017), Gmina nie otrzymywała środków ze źródeł zagranicznych. 
7 Z budżetu państwa wpływa dotacja na sfinansowanie wszystkich złożonych wniosków o wypłatę świadczenia. 
8 Środków określonych w odrębnych przepisach, to jest m.in.: dotacje pozyskane z innych źródeł, między innymi 
z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu 
Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.  
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i zwalczaniem COVID-199. W zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych  
z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, Gmina pozyskała dotacje na sześć 
zadań inwestycyjnych. Warunki wydatkowania określają bardzo niski wkład własny, 
dzięki czemu ich realizacja w 2022 roku będzie przebiegała terminowo. 

(akta kontroli str. 107-109) 

1.3. W zakresie wpływu zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego, 
w szczególności dotyczących udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych  
i podatku dochodowym od osób prawnych, uzyskania uzupełnienia subwencji ogólnej 
dla jednostek samorządu terytorialnego (dalej: jst) oraz dotacji i środków z funduszy 
celowych, zwłaszcza związanych z realizacją programu Polski Ład i ich wpływu na 
poziom realizowanych dochodów, w tym dochodów własnych Gminy, Skarbnik Gminy 
wyjaśniła, że: (…) w 2022 roku dochody z tytułu udziału Gminy w podatku 
dochodowym od osób fizycznych w stosunku do 2021 roku zmniejszył się o kwotę 
832,6 tys. zł. Gmina otrzymała uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 722,6 tys. 
zł, które wpłynęło w ubiegłym roku i miało wpływ na wykonanie budżetu w 2021 roku. 
W związku z powyższym w 2022 roku niezachowana została relacja z art. 242 ustawy 
o finansach publicznych10. Zaproponowane rozwiązania w zakresie pomocy gminom 
poprzez udzielanie grantów na zadania inwestycyjne nie poprawia sytuacji Gminy,  
w związku z tym, że są to dochody majątkowe, które nie mają wpływu na wysokości 
wskaźnika poziomu zadłużenia. Na wysokość wskaźnika zadłużenia ma wpływ 
wysokość oprocentowania zadłużenia gminy. Podwyżki stóp procentowych 
spowodowały wzrost obsługi zadłużenia o 120% w stosunku do 2021 roku.  Na 
wysokość wydatków bieżących ma wpływ bardzo wysoka inflacja. Ceny energii, gazu, 
paliwa wzrosły o kilkadziesiąt lub kilkaset procent, natomiast dochody własne z tytułu 
podatków i opłat wzrosły o ok. 4% w stosunku do roku poprzedniego. Zmniejszenie 
dochodów własnych przy jednoczesnym bardzo wysokim wzroście wydatków 
bieżących powoduje obawy o prawidłowe wykonanie realizowanych zadań zarówno 
bieżących jak i inwestycyjnych. 

(akta kontroli str. 107-109) 

1.4. Dochody oświatowe bieżące w poszczególnych latach objętych kontrolą 
wyniosły: 6 115,9 tys. zł (2018 rok), 6 521,8 tys. zł (2019 rok), 6 278,4 tys. zł (2020 
rok) i 6 548,7 tys. zł. Natomiast w roku poprzedzającym okres kontrolowany (2017 
rok) dochody bieżące wyniosły 6 126,6 tys. zł. Według planu budżetowego na 2022 
rok11 dochody bieżące wyniosły 6 073,5 tys. zł. Z kolei wydatki oświatowe bieżące 
ww. latach wyniosły: 8 064,8 tys. zł (2018 rok),  8 845,6 tys. zł (2019 rok), 9 171,7 tys. 
zł (2020 rok), 9 731,9 tys. zł (2021 rok), a w roku poprzedzającym okres kontrolowany 
wyniosły 7 618,1 tys. zł. Według planu budżetowego na 2022 rok wydatki bieżące 
wyniosły 10 909,8 tys. zł. 

Luka między bieżącymi wydatkami, a bieżącymi dochodami oświatowymi Gminy  
w poszczególnych latach badanego okresu wyniosła: 1 949,0 tys. zł (2018 rok), 
2 323,8 tys. zł (2019 rok), 2 893,3 tys. zł (2020 rok), 3 183,2 tys. zł (2021) a wg planu 
budżetowego na 2022 rok wyniosła 4 836,3 tys. zł. Natomiast w roku poprzedzającym 
okres kontrolowany (2017 rok) luka wyniosła 1 489,5 tys. zł. W kolejnych latach,  
w stosunku do roku poprzedniego luka ta zwiększała się, to jest: w 2018 roku wzrosła 
o 30,8%, w 2019 roku o 19,2%, w 2020 roku o 24,5%, a w 2021 roku o 10,0%. 

 
9 Ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095, ze zm) dalej: ustawa o COVID-19. 
10 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dalej: u.f.p. (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.). 
11 Na dzień 8 marca 2022 r. 
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Z powyższej analizy wynika, że część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy, która 
wyniosła: 5 431,7 tys. zł (2017 rok), 5 430,1 tys. zł (2018 rok), 5 868,5 tys. zł (2019 
rok), 5 561,9 tys. zł (2020 rok) i 5 796,4 tys. zł (2021 rok), była niewystarczająca, aby 
sfinansować wydatki na oświatę. 

                        (akta kontroli str. 14, 18, 28) 

Do powyższego odniosła się Skarbnik Gminy, która wyjaśniła, że: (…) wydatki na 
zadania z zakresu oświaty corocznie wzrastają o znaczące kwoty. 
Natomiast subwencja oświatowa pozostaje na tym samym poziomie. Obserwujemy 
wzrost kosztów bieżącego utrzymania obiektów przewyższający planowaną inflację, 
szczególnie związany ze wzrostem cen energii i gazu, które w 2022 roku wzrosły o 
300%.  Wzrost wydatków wynika również ze wzrostu wynagrodzeń zarówno 
pedagogów wynikający z „kart nauczyciela”, jaki i ze wzrostu płacy minimalnej. 
Na wzrost wydatków na wynagrodzenia miało również wpływ ograniczenie liczby 
uczniów w oddziałach. Powstały dodatkowe oddziały, a co za tym idzie dodatkowe 
godziny pracy pedagogów. 

(akta kontroli str. 107-109) 

1.5.  Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gminy 
(wykonane)12 w poszczególnych latach objętych kontrolą wyniosły: 883 tys. zł (2018 
rok) 1 055,1 tys. zł (2019 rok), 1 525,9 tys. zł (2020 rok) i 1 918,1 tys. zł (2021 rok). 
Z kolei wydatki z tego tytułu (wykonane) wyniosły:  1 030,5 tys. zł (2018 rok), 1 192,6 
tys. zł (2019 rok), 1 664,6 tys. zł (2020 rok) i 1 982,4 tys. zł (2021 rok).  

W 2018 roku wydatki były wyższe od dochodów o 147,5 tys. zł (14,3 %), w 2019 roku 
o 137,5 tys. zł (13,0%), w 2020 roku o 138,7 tys. zł (8,3%), a w 2021 roku o 64,3 tys. 
zł (3,2%). 

Z analizy powyższego wynika, że system gospodarki odpadami Gminy nie bilansował 
się. Rada Miejskiej w Ośnie Lubuskim (dalej: Rada Miejska) podjęła uchwałę  
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi  
z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 13, co było zgodne z art. 6r ust. 2da14 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach15 

  (akta kontroli str. 14-17, 25-27, 112-114) 

Do powyższego odniosła się Skarbnik Gminy, która wyjaśniła, że: (…) w Gminie Ośno 
Lubuskie systemem gospodarki odpadami objęte są wszystkie nieruchomości, 
zarówno zamieszkałe jak i nie zamieszkałe. Zmiana ustawy o utrzymaniu czystość  
i porządku w gminach z 2019 roku, zgodnie, z którą odbiór odpadów liczony jest  
w oparciu o cenę wywozu jednej tony odpadów (wcześniej miesięczne cena 
ryczałtowa za wykonanie usługi), spowodowała wzrost kosztów o 100%. 
Jednocześnie wzrosły koszty utylizacji odpadów. Aby zbilansować koszty 
funkcjonowania systemu, Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie podniesienia 
opłaty za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych z 12 zł na 26 zł za osobę. 
Niestety ustawodawca wprowadził stawki maksymalne dla odbioru odpadów 
komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych ustalając je na bardzo niskim 
poziomie. Spowodowało to konieczność obniżenia obowiązujących dotychczas 
stawek (dla przykładu opłata za pojemnik 60 litrowy spadła z 22 zł do 2,90 zł). 

 
12 Ujęte według klasyfikacji budżetowej w rozdziale 9002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.  
13 Uchwała nr XXIV/211/2021 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 23 grudnia 2021 roku podjęła w sprawie 
pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z 
pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
14 Obowiązujący od dnia 23 września 2021 roku. 
15 Dz. U. z 2021 r. poz. 888, ze zm. 
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Pomimo, że w gminie przyjęto stawki maksymalne dla tych nieruchomości, wpływy 
nie pokrywały kosztów wywozu i utylizacji odpadów. W związku z powyższym Rada 
Miejska w dniu 23 grudnia 2021 roku podjęła uchwałę w sprawie pokrycia części 
kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych 
niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

(akta kontroli str. 107-111) 

1.6. Stan zaległości16 z tytułu dochodów własnych na koniec poszczególnych lat 
2017-2021 wynosił: 2 416,6 tys. zł (2017 rok), 2 832,5 tys. zł (2018 rok), 3 024,7 tys. 
zł (2019 rok), 3 222,5 tys. zł (2020 rok) i 3 308,7 tys. zł (2021 rok). Stan zaległości  
w  stosunku do roku poprzedniego sukcesywnie zwiększał się, to jest: w 2018 roku  
o 17,2%, w 2019 roku o 6,8%, w 2020 roku o 6,5%, a w 2021 roku o 2,7%.  

(akta kontroli str. 14, 19-20, 29-31) 

Według poszczególnych kategorii dochodów własnych Gminy zaległości wyniosły: 

- z tytułu podatków17: 545,2 tys. zł (2017 rok), 703,8 tys. zł (2018 rok), 775,8 tys. zł 
(2019 rok), 638,5 tys. zł (2020 rok) i 682,1 tys. zł (2021 rok); 
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 166,1 tys. zł (2017 rok), 
195,2 tys. zł (2018 rok), 207,7 tys. zł (2019 rok), 360,1 tys. zł (2020 rok) i 336,0 tys. zł 
(2021 rok); 
- z tytułu dochodów z majątku Gminy18: 52,3 tys. zł (2017 rok), 76,4 tys. zł (2018 rok), 
42,8 tys. zł (2019 rok), 86,8 tys. zł (2020 rok), 55,9 tys. zł (2021 rok); 
- z tytułu pozostałych dochodów własnych19: 1 652,9 tys. zł (2017 rok), 1 857,1 tys. zł 
(2018 rok), 1 997,7 tys. zł (2019 rok), 2 137,1 tys. zł (2020 rok) i 2 234,6 tys. zł (2021 
rok). 
 
Zaległości z tytułu podatków w stosunku do roku poprzedniego: w 2018 roku wzrosły 
o 29,1%, w 2019 roku wzrosły o 10,2%, w 2020 roku spadły o 17,7%, a w 2021 
wzrosły o 6,8%. Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w stosunku do roku poprzedniego: w 2018 roku wzrosły o 17,6%, w 2019 roku wzrosły 
o 6,4%, w 2020 roku wzrosły o 73,4%, a w 2021 wzrosły o 6,7%. Zaległości z tytułu 
dochodów z majątku Gminy w stosunku do roku poprzedniego: w 2018 roku wzrosły 
o 46,0%, w 2019 roku spadły o 44,0%, w 2020  roku wzrosły o 102,8%, a w 2021 
spadły o 35,5%. Zaległości z tytułu pozostałych dochodów własnych w stosunku do 
roku poprzedniego: w 2018 roku wzrosły o 12,3%, w 2019 roku wzrosły o 7,6%,  
w 2020 roku wzrosły o 7,0%, a w 2021 wzrosły o 4,6%. 

(akta kontroli str. 14, 19-20, 29-31) 

Odnośnie przyczyn wzrostu lub spadku zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w 2020 roku oraz dochodów z majątku Gminy w 2018, 2019 
i 2020 roku Skarbnik Gminy wyjaśniła: (…)  wzrost zaległości z tytułu opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikał ze wzrostu stawki tej opłaty. 
Zaległości szybko wzrosły u osób, które nie wywiązują się z obowiązku uiszczania 
opłaty terminowo. Wzrost zaległości w 2020r. z tytułu gospodarki nieruchomościami, 
a później ich spadek w 2021 r. wynikał z błędnej dekretacji sprzedaży nieruchomości, 
której spłata odbywa się w ratach. W 2020 roku przypisano całą kwotę sprzedaży na 

 
16 Stan zaległości netto na koniec roku. 
17 Najwyższe zaległości odnotowano w podatku od nieruchomości, zaś najniższe w podatku leśnym. 
18 Najwyższe zaległości odnotowano w zakresie wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości, zaś najniższe w zakresie wpływów z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności. 
19 Najwyższe zaległości odnotowano w zakresie 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w 
związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zaś najniższe 
w zakresie wpływów z usług i ze sprzedaży wyrobów. 
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przypis roku bieżącego, natomiast w 2021r. część zobowiązania została przeniesiona 
na należności długoterminowe. 

(akta kontroli str. 104-106) 

1.7. W okresie kontrolowanym monitoringiem terminowości wpływów z tytułu 
podatków, opłat lokalnych i innych należności zajmowały się dwa stanowiska pracy w 
Referacie Finansowo-Budżetowym Urzędu20, to jest stanowisko ds. wymiaru 
podatków i opłat lokalnych oraz stanowisko ds. pomocy administracyjnej.  Obowiązki 
pracowników zatrudnionych na stanowisku ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych, 
zwłaszcza w zakresie wystawiania i wysyłania upomnień oraz wystawianie tytułów 
wykonawczych, znalazło odzwierciedlenie w zakresach czynności i obowiązków tych 
pracowników. 

(akta kontroli str. 65-99, 115-119) 

Urząd miał wprowadzoną i obowiązującą w latach kontrolowanych  „Instrukcję 
regulującą gospodarkę finansową Gminy, w której określono procedury w zakresie 
dochodzenia podatków i opłat lokalnych21. Natomiast nie wprowadzono  procedur 
dochodzenia należności Gminy, w tym mających charakter cywilnoprawny, w celu 
zapewnienia terminowego podejmowania w stosunku do zobowiązanych czynności 
zmierzających do wykonania zobowiązania.  

(akta kontroli str. 120-145) 

Skarbnik wyjaśniła, że: (…) w Urzędzie funkcjonuje instrukcja szczegółowych zasad 
umarzania wierzytelności, do których nie stosuje się przepisów ordynacja podatkowa 
oraz udzielania ulg w spłacie tych należności. Przez niedopatrzenie nie określono w 
niej dodatkowo zasad postępowania w zakresie ich dochodzenia.  

 (akta kontroli str.148-150) 

Analiza zakresów obowiązków pracowników w powiązaniu z ustaleniami w zakresie 
czynności podejmowanych przez Urząd w latach 2018-2021  w celu dochodzenia 
należności pieniężnych z tytułu dochodów własnych Gminy opisanych w pkt 1.13., 
1.14.-1.16. oraz w pkt 1.18. - 1.21. wystąpienia pokontrolnego wykazała, że nie we 
wszystkich latach czynności te były skuteczne i rzetelne22.  

 (akta kontroli str. 115-119) 

1.8. Na podstawie badania kontrolnego na próbie najwyższych kwotowo zaległości od 
40 zobowiązanych ujętych w ewidencji Urzędu (po 10 z każdego roku objętego 
kontrolą)  stwierdzono, że wobec podmiotów posiadających zaległości, Urząd przed 
wszczęciem egzekucji administracyjnej nie podejmował działań informacyjnych23 
zmierzających do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązków. 

    (akta kontroli str. 151-162) 

 
20 W latach kontrolowanych (2018-2021) na tych stanowiskach w różnych okresach pracowało i zajmowało się 
tymi sprawami czterech pracowników. 
21 Stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 10/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Ośno Lubuskie z dnia 10 
lutego 2003 r. w sprawie instrukcji regulującej gospodarkę finansową Gminy. 
22 W kontrolowanej działalności wystąpiły przypadki: nie wystawiania tytułów wykonawczych i wystawiania tytułów 
wykonawczych z opóźnieniem, wadliwości pod względem formalnym wezwań do zapłaty oraz nie wystawiania 
wezwań do zapłaty i nie ściągania zaległości w 2019 roku, a także nie kierowania żadnych spraw na drogę 
postępowania sądowego w całym okresie kontrolowanym.  
23 To jest działań, o których mowa art. 6 §1b ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, ze zm.) dalej: u.p.e.a. oraz §4 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1483, ze zm.) 
- obowiązującego od dnia 1 stycznia 2016 roku i §2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w 
sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1294) - obowiązującego od dnia 
30 lipca 2020 r. 
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1.9. W poszczególnych latach okresu objętego kontrolą Burmistrz - organ podatkowy 
właściwy w zakresie zaległości w dochodach własnych Gminy: 

- w 2018 roku z tytułu podatków wystawił 193 upomnienia na kwotę łączną 367,3 tys. 
zł, z których doręczono 185 upomnień na kwotę łączną 353,5 tys. zł oraz z tytułu opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gminy wystawił 375 upomnień na kwotę 
łączną 268,3 tys. zł, z których doręczono 359 upomnień na kwotę łączną 257,9 tys. 
zł; 

- w 2019 roku z tytułu podatków wystawił 434 upomnienia na kwotę łączną 673,9 tys. 
zł, z których doręczono 365 upomnień na kwotę łączną 545,2 tys. zł oraz z tytułu opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gminy wystawił 427 upomnień na kwotę 
łączną 221,4 tys. zł, z których doręczono 410 upomnień na kwotę łączną 209,1 tys. 
zł; 

- w 2020 roku z tytułu podatków wystawił 776 upomnień na kwotę łączną 1 144,3 tys. 
zł, z których doręczono 668 upomnień na kwotę łączną 738,6 tys. zł oraz z tytułu opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gminy wystawił 523 upomnienia na 
kwotę łączną 302,1 tys. zł, z których doręczono 504 upomnienia na kwotę łączną 
295,1 tys. zł; 

- w 2021 roku z tytułu podatków wystawił 1087 upomnień na kwotę łączną 1 224,1 
tys. zł, z których doręczono 1024 upomnienia na kwotę łączną 1 156,0 tys. zł oraz  
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gminy wystawił 759 
upomnień na kwotę łączną 379,2 tys. zł, z których doręczono 736 upomnień na kwotę 
łączną 369,9 tys. zł. 

(akta kontroli str.14, 21, 32-39) 

1.10. Na podstawie próby najwyższych kwotowo zaległości od 40 zobowiązanych 
ujętych w ewidencji Urzędu (po 10 z każdego roku objętego kontrolą), których 
zaległości w podatkach i opłatach w poszczególnych latach wyniosły łącznie: w 2018 
roku – 191,2 tys. zł, w 2019 roku – 294,2 tys. zł, w 2020 roku – 321,6 tys. zł i w 2021 
roku – 402,6 tys. zł stwierdzono, że Urząd niezwłocznie wysyłał do zobowiązanych 
upomnienia, stosownie do art. 15 §  1 u.p.e.a. oraz § 7 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie postępowania wierzycieli należności 
pieniężnych24 (dalej: rozporządzenie w sprawie postępowania wierzycieli należności 
pieniężnych z 2015 roku) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dni 23 lipca 
2020 roku w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych25 (dalej: 
rozporządzenie w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych z lipca 
2020 roku)  i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności 
pieniężnych26 (dalej: rozporządzenie w sprawie postępowania wierzycieli należności 
pieniężnych z listopada 2020 roku). Upomnienia zawierały wszystkie elementy 
wymagane przepisami prawa27. 

    (akta kontroli str. 151-162) 

1.11. Na podstawie badania kontrolnego na próbie najwyższych kwotowo zaległości 
od 40 zobowiązanych ujętych w ewidencji szczegółowej Urzędu (po 10 z każdego 
roku objętego kontrolą), o których mowa w pkt 1.11. wystąpienia pokontrolnego 
stwierdzono, że na skutek przesłanych upomnień, zobowiązani w poszczególnych 

 
24 Dz. U. z 2015 r. poz. 2367, ze zm. 
25 Dz. U. z 2020 r. poz. 1294. 
26 Dz.U. z 2020 r. poz. 2083. 
27 To jest § 8 rozporządzenia w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych z 2015 roku, § 4 
rozporządzenia w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych z lipca 2020 roku, a także § 4 
rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie danych 
zawartych w upomnieniu (Dz. U. z 2020 r. poz. 2194). 
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latach uiścili zaległości: w 2018 roku na kwotę łączną 12,3 tys. zł, w 2019 roku na 
kwotę łączną 11 tys. zł,  w 2020 roku na kwotę łączną 6,7 tys. zł i w 2021 roku na 
kwotę łączną 2,8 tys. zł. 

(akta kontroli str. 151-162) 

1.12. Na podstawie próby najwyższych kwotowo należności dochodzonych na drodze 
cywilnoprawnej od 20 zobowiązanych (po pięciu z każdego roku objętego kontrolą) 
będących zaległościami, to jest: w 2018 roku o łącznej kwocie 11,2 tys. zł, w 2019 
roku o łącznej kwocie 10,9 tys. zł, w 2020 roku o łącznej kwocie 25,3 tys. zł i w 2021 
roku o łącznej kwocie 14,2 tys. zł stwierdzono, że Gmina nie wprowadzała danych 
dotyczących dwóch zobowiązanych oraz ich zaległości do Rejestru Należności 
Publicznoprawnych, o którym mowa w art. 18a -18e ustawy z dnia 17 czerwca 1966 
r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji28 (dalej: u.p.e.a.), ponieważ 
Burmistrz nie posiadał wyrażonej w uchwale Rady Miejskiej zgody na wprowadzanie 
danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych, stosownie do art. 18d § 4 u.p.e.a. 

 (akta kontroli str. 151-162, 146-147) 

1.13. W poszczególnych latach okresu objętego kontrolą Burmistrz - wierzyciel  
w zakresie zaległości w dochodach własnych Gminy: 

- w 2018 roku z tytułu podatków wystawił i doręczył 141 tytułów wykonawczych na 
kwotę łączną 72,0 tys. zł oraz z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi Gminy wystawił i doręczył 121 tytułów wykonawczych na kwotę łączną 
48,7 tys. zł. Kwota ściągniętych w trakcie roku zaległości z tytułu podatków wyniosła 
318 tys. zł, a z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gminy 
wyniosła 61,1 tys. zł; 

- w 2019 roku z tytułu podatków wystawił i doręczył 29 tytułów wykonawczych na 
kwotę łączną 39,9 tys. zł oraz z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi Gminy wystawił i doręczył 107 tytułów wykonawczych na kwotę łączną 
38,8 tys. zł. Kwota ściągniętych w trakcie roku zaległości z tytułu podatków wyniosła 
233,9 tys. zł, a z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gminy 
wyniosła 44,9 tys. zł; 

- w 2020 roku z tytułu podatków wystawił i doręczył 258 tytułów wykonawczych na 
kwotę łączną 198,3 tys. zł oraz z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi Gminy wystawił i doręczył 156 tytułów wykonawczych na kwotę łączną 
88,6 tys. zł. Kwota ściągniętych w trakcie roku zaległości z tytułu podatków wyniosła 
271,5 tys. zł, a z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gminy 
wyniosła 67,0 tys. zł; 

- w 2021 roku z tytułu podatków wystawił i doręczył 62 tytuły wykonawcze na kwotę 
łączną 106,0 tys. zł oraz z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
Gminy wystawił i doręczył 131 tytułów wykonawczych na kwotę łączną 87,3 tys. zł. 
Kwota ściągniętych w trakcie roku zaległości z tytułu podatków wyniosła 174,7 tys. zł, 
a z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gminy wyniosła 141,3 
tys. zł. 

(akta kontroli str.14, 21, 32-39) 

1.14.-1.16.  Na podstawie próby najwyższych kwotowo zaległości od 40 
zobowiązanych z tytuł zaległości w podatkach i opłatach ujętych w ewidencji Urzędu 
(po 10 z każdego roku objętego kontrolą) stwierdzono, że w 24 przypadkach29 po 
bezskutecznym upływie terminów określonych w upomnieniach, niezwłocznie30 

 
28 Dz. U. z 2022 r. poz. 479, ze zm. 
29 To jest: sześciu przypadkach w 2018 i 2019 roku, pięciu przypadkach w 2020 roku oraz w siedmiu przypadkach 
w 2021 roku. 
30 To jest w terminie od 7 do 14 dni. 
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wystawiano tytuły wykonawcze, w 10 przypadkach tytuły wykonawcze zostały 
wystawione z opóźnieniem, a w pozostałych sześciu przypadkach nie wystawiono 
tytułów wykonawczych, o czym szerzej w Sekcji stwierdzone nieprawidłowości. 

Wystawione  zgodnie z obowiązującymi wzorami tytuły wykonawcze kierowano do 
właściwych miejscowo organów egzekucyjnych.  

 (akta kontroli str. 151-162) 

1.17.  W poszczególnych latach okresu objętego kontrolą Burmistrz - organ właściwy 
do dochodzenia należności cywilnoprawnych z tytułu dochodów własnych Gminy31: 

- w 2018 roku z tytułu opłat za dzierżawę gruntu wystawił 49 wezwań do zapłaty na 
kwotę łączną 7,6 tys. zł, z których doręczono 48 wezwań na kwotę łączną 7,4 tys. zł 
oraz z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu wystawił 54 wezwań na kwotę 
łączną 4,1 tys. zł, z których doręczono 53 wezwania na kwotę łączną 4,1 tys. zł; 

- w 2019 roku Urząd nie wystawiał wezwań do zapłaty, o czym szerzej w Sekcji 
stwierdzone nieprawidłowości; 

- w 2020 roku z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu wystawił i doręczył 
19 wezwań na kwotę łączną 4,1 tys. zł, z tytułu opłat za przekształcenie prawa 
użytkowanie wieczystego gruntu w prawo własności wystawił 44 wezwania na kwotę 
łączną 3,1 tys. zł, z których doręczono 39 wezwania na kwotę łączną 2,8 tys. zł oraz 
z tytułu opłat za dzierżawę gruntu wystawił 71 wezwań do zapłaty na kwotę łączną 
17,0 tys. zł, z których doręczono 65 wezwań na kwotę łączną 16,7 tys. zł; 

- w 2021 roku Urząd z tytułu sprzedaży nieruchomości wystawił i doręczył 10 wezwań 
na kwotę łączną 30 tys. zł, z tytułu opłat za dzierżawę gruntu wystawił 73 wezwania 
do zapłaty na kwotę łączną 15,1 tys. zł, z których doręczono 69 wezwań na kwotę 
łączną 14,3 tys. zł, z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu wystawił i doręczył 
28 wezwań na kwotę łączną 4,8 tys. zł oraz z tytułu opłat za przekształcenie prawa 
użytkowanie wieczystego gruntu w prawo własności gruntu wystawił i doręczył 59 
wezwań na kwotę łączną 2,1 tys. zł 

(akta kontroli str. 14, 21, 32-39) 

W latach 2018-2021 w zakresie dochodzenia należności pieniężnych z tytułu opłat za 
dzierżawę gruntu, opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, opłat za przekształcenie 
prawa użytkowanie wieczystego gruntu w prawo własności gruntu oraz z tytułu 
sprzedaży nieruchomości Urząd nie kierował żadnych spraw na drogę postępowania 
sądowego, o czym szerzej w Sekcji stwierdzone nieprawidłowości. 

W trakcie poszczególnych lat objętych kontrolą, Urząd w zakresie należności 
pieniężnych ściągnął następujące kwoty zaległości:  w 2018 roku z tytułu opłat za 
dzierżawę gruntu – 5,6 tys. zł, w 2019 roku nie ściągnął żadnych zaległości, o czym 
szerzej w Sekcji stwierdzone nieprawidłowości;  w 2020 roku  z tytułu opłat za 
użytkowanie wieczyste gruntu – 339 zł i z tytułu opłat za dzierżawę gruntu – 18,3 
tys. zł; w 2021 roku z tytułu z tytułu sprzedaży nieruchomości – 18,2 tys. zł, z tytułu 
opłat za dzierżawę gruntu – 13,1 tys. zł, z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu 
– 52 zł i z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowanie wieczystego gruntu 
w prawo własności gruntu – 428 zł 

 (akta kontroli str. 14, 21, 32-39) 

1.18. Na podstawie próby najwyższych kwotowo należności dochodzonych na drodze 
cywilnoprawnej od 20 zobowiązanych (po pięciu z każdego roku objętego kontrolą), 

 
31 W latach 2018-2021 należności publicznoprawne Gminy w zakresie opłat za wodę i ścieki, czynsze oraz 
nieczystości płynne, były pobierane i dochodzone przez jednostkę organizacyjną Gminy, to jest Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Ośnie Lubuskim (dalej: ZGK). 
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o których mowa w pkt 1.12. wystąpienia pokontrolnego stwierdzono, że wezwania 
przesłano 15 podmiotom32 zalegającym33 w 2018 na kwotę łączną 11,2 tys. zł, w 2020 
roku na kwotę łączną 25,3 tys. zł i 2021 roku na kwotę łączną 14,2 tys. zł. 
W wezwaniach przesłanych zobowiązanym zamieszczono informację o możliwości 
skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz o wysokości należności 
głównej i odsetek34. Wezwania zawierały określenie sposobu, w jaki można uiścić 
należność, wyznaczony termin płatności oraz były przesyłane terminowo, za 
zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wezwania nie zawierały kwoty odsetek do zapłaty 
na dzień wystawienia wezwania wraz z informacją o sposobie ich wyliczenia na dzień 
dokonania płatności, o czym szerzej w Sekcji stwierdzone nieprawidłowości. 

  (akta kontroli str. 151-162) 

1.19. Na podstawie próby najwyższych kwotowo należności dochodzonych na drodze 
cywilnoprawnej od 20 zobowiązanych (po pięciu z każdego roku objętego kontrolą), 
o których mowa w pkt 1.12. wystąpienia pokontrolnego ustalono, że 15 zalegających, 
do których skutecznie wysłano wezwania, nie dokonało żadnych wpłat. 
Po bezskutecznym upływie terminu określonego w wezwaniach do zapłaty (siedem 
dni), Urząd nie podejmował decyzji o skierowaniu tych sprawy na drogę postępowania 
sądowego. Nie kierowano tych spraw do właściwej komórki obsługi prawnej 
(zajmującej się kierowaniem spraw do sądu) oraz nie kierowano pozwów o zapłatę  
i nie podejmowano innych czynności zmierzających do przerwania biegu 
przedawnienia, o czym szerzej w Sekcji stwierdzone nieprawidłowości. W okresie 
kontrolowanym Gmina nie zawierała ugód, o których mowa w art. 54a ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych35 (dalej: u.f.p.).  

  (akta kontroli str. 151-162) 

1.20. W Urzędzie nie przyjęto procedur monitorowania zaległości, w tym zagrożonych 
przedawnieniem oraz procedur działań związanych z odpisaniem m.in. należności 
przedawnionych lub nieściągalnych36. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że: (…) zobowiązania monitorowane są na bieżąco, nie 
ma sytuacji, w których należności się przedawniają. Podstawą odpisów są 
zawiadomienia komornicze o bezskutecznej egzekucji. W związku, z czym nie było 
potrzeby opracowywania procedur związanych z odpisywaniem należności 
przedawnionych i nieściągalnych. 

(akta kontroli str. 166-169) 

1.21. Badanie kontrolne na próbie najwyższych kwotowo zaległości od 
40 zobowiązanych ujętych w ewidencji szczegółowej Urzędu (po 10 z każdego roku 
objętego kontrolą) wykazało, że Gmina nie kierowała do organów egzekucyjnych 
zapytań o stan egzekucji dotyczących 34 zobowiązanych, którym wystawiono tytuły 
wykonawcze, o czym szerzej w Sekcji stwierdzone nieprawidłowości. 

  (akta kontroli str. 151-162) 

1.22. Na podstawie badania kontrolnego na próbie najwyższych kwotowo zaległości 
od 40 zobowiązanych ujętych w ewidencji szczegółowej Urzędu (po 10 z każdego 
roku objętego kontrolą), o których mowa w pkt 1.11. wystąpienia pokontrolnego oraz 
na podstawie próby najwyższych kwotowo należności dochodzonych na drodze 

 
32 Nie przesłano wezwań do pięciu zobowiązanych w 2019 roku na łączną kwotę 10,9 tys. zł, co związane było z 
nie podejmowaniem tych czynności przez Urząd w całym 2019 roku, co opisano w pkt 1.19 wystąpienia 
pokontrolnego. 
33 Kwoty zaległości głównych. 
34 To jest datę, od której nalicza się odsetki. 
35 Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm. 
36 Np. w związku z wyceną należności na dzień bilansowy. 
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cywilnoprawnej od 20 zobowiązanych (po pięciu z każdego roku objętego kontrolą), 
o których mowa w pkt 1.13. wystąpienia pokontrolnego stwierdzono, że nie wystąpiły 
przypadki przedawnienia zaległości. 

   (akta kontroli str. 151-162) 

1.23. Na podstawie próby najwyższych kwotowo należności dochodzonych na drodze 
cywilnoprawnej od 20 zobowiązanych (po pięciu z każdego roku objętego kontrolą), 
o których mowa w pkt 1.13. wystąpienia pokontrolnego ustalono, że  
w 10 przypadkach37 w celu zabezpieczenia zaległości w latach 2018-2021 z tytułu 
spłat cen sprzedaży nieruchomości, Gmina zabezpieczyła te spłaty hipotekami 
przymusowymi. W badanej próbie nie było przypadków stosowania formy zastawów 
skarbowych. 

  (akta kontroli str. 151-162) 

1.24. Na podstawie badań kontrolnych na próbie najwyższych kwotowo zaległości od 
40 zobowiązanych, o których mowa w pkt 1.11. wystąpienia pokontrolnego oraz 
najwyższych kwotowo należności dochodzonych na drodze cywilnoprawnej od 
20 zobowiązanych,  o których mowa w pkt 1.13. wystąpienia pokontrolnego 
stwierdzono, że nie wystąpiły tzw. należności wątpliwe o których mowa w art. 35b ust. 
1 pkt 5 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości38, to jest należności 
przeterminowane lub nieprzeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa 
nieściągalności.  

  (akta kontroli str. 151-162) 

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

1. Stwierdzono, że w 10 przypadkach39 tytuły wykonawcze zostały wystawione 
z opóźnieniem, czym naruszono zasadę terminowego podejmowania czynności 
zmierzających do wykonania zobowiązań (art. 42 ust. 5 u.f.p.40 w zw. z §3 pkt 3 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad 
rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu 
terytorialnego41, dalej: rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości) oraz  zasadę 
obligatoryjnego wszczęcia i prowadzenia egzekucji wyrażoną w art. 6 § 1 u.p.e.a.42, 
w zw. z art. 26 §1 w zw. z art. 15 §1 u.p.e.a. W trzech przypadkach w 2018 roku 
opóźnienia w wystawieniu tytułów wykonawczych wyniosły 300, 308 i 642 dni, 
w czterech przypadkach w 2019 roku opóźnienia te wyniosły 260, 274, 304 i 452 dni, 
w trzech przypadkach w 2020 roku opóźnienia wyniosły 212, 382 i 385 dni. 
Kwoty łączne zaległości wynikające z tytułów wykonawczych wystawionych  
z opóźnieniem wyniosły: 4,9 tys. zł w 2018 roku, 30,9 tys. zł w 2019 roku, oraz 16,1 
tys. zł w 2020 roku. 

  (akta kontroli str. 151-162) 

 
37 100% w próbie kontrolnej. 
38 Dz. U. z 2021 r. poz. 217, ze zm. 
39 W sześciu przypadkach były to zaległości z tytułu podatków lokalnych, a w czterch przypadkach z tytułu opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gminy. 
40 Jednostki sektora finansów publicznych są obowiązane do ustalania przypadających im należności pieniężnych, 
w tym mających charakter cywilnoprawny, oraz terminowego podejmowania w stosunku do zobowiązanych 
czynności zmierzających do wykonania zobowiązania. 
41 Dz.U. z 2010 r. Nr 208, poz. 1375. Zgodnie z tym przepisem zadaniem komórki rachunkowości jest w 
szczególności terminowe podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, 
takich jak upomnienia, tytuły wykonawcze. 
42 W razie uchylania się zobowiązanego od wykonania obowiązku wierzyciel powinien podjąć czynności 
zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Osobą odpowiedzialną była Skarbnik Gminy43 z której wyjaśnień wynikało, że 
przyczyną nieprawidłowości w postaci późniejszego wystawienia tytułów 
wykonawczych były wcześniejsze próby negocjacji z zobowiązanymi uiszczenia 
zaległości przed wszczęciem egzekucji.  

(akta kontroli str. 163-169) 

2. Na podstawie próby najwyższych kwotowo zaległości od 40 zobowiązanych z tytuł 
zaległości w podatkach i opłatach ujętych w ewidencji szczegółowej Urzędu (po 10  
z każdego roku objętego kontrolą) stwierdzono, że w sześciu przypadkach44, to jest: 
w 2018 roku w jednym przypadku, 2020 roku  w dwóch przypadkach oraz w 2021 roku 
w trzech przypadkach nie wystawiono w ogóle tytułów wykonawczych, mimo 
bezskutecznego upływu terminu wskazanego w upomnieniu (siedem dni), czym 
naruszono art. 6 § 1 u.p.e.a.45, w zw. z art. 26 §1 w zw. z art. 15 §1 u.p.e.a. oraz art. 
42 ust. 5  u.f.p. i §3 pkt 3 rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości. 
Kwoty zaległości, na które nie wystawiono tytułów wykonawczych wyniosły: w 2018 
roku – 360 zł, w 2020 roku – łącznie z dwóch tytułów wykonawczych 2,8 tys. zł, a w 
2021 roku – łącznie z trzech tytułów wykonawczych 13,7 tys. zł. 

  (akta kontroli str. 151-162) 

Osobą odpowiedzialną była Skarbnik Gminy46 z której wyjaśnień wynikało, że 
przyczyną nieprawidłowości w postaci nie wystawienia tytułów wykonawczych były 
wcześniejsze próby negocjacji z zobowiązanymi uiszczenia zaległości przed 
wszczęciem egzekucji, a także brak możliwości wystawiania na bieżąco tytułów 
wykonawczych w trakcie pracy zdalnej pracowników Urzędu w związku z pandemią 
COVID-19. Skarbnik Gminy zadeklarowała, że w 2022 roku zaległości te zostaną 
skierowane do egzekucji komorniczej. 

(akta kontroli str. 163-169) 

3. Urząd w 2019 roku w zakresie cywilnoprawnych należności budżetowych nie 
wystawiał wezwań do zapłaty i nie ściągał zaległości47, a w całym okresie 
kontrolowanym, nie kierował żadnych spraw na drogę postępowania sądowego48, 
czym naruszono art. 42 ust. 5 u.f.p. 

    (akta kontroli str. 151-162) 

Osobą odpowiedzialną była Skarbnik Gminy49 z której wyjaśnień wynikało, że 
przyczyną nieprawidłowości była zmiana w 2019 roku systemu informatycznego 
Urzędu przeznaczonego do wymiaru i ewidencji należności budżetowych oraz zmiany 
kadrowe. Skarbnik nadmieniła, że w niektórych przypadkach nie kierowano spraw na 
drogę egzekucji sądowej, gdyż kwoty zaległości z tytułu publicznoprawnych 

 
43 Na podstawie pkt 1-3 zakresu odpowiedzialności z dnia 15 kwietnia 2010 r. oraz upoważniona do działania w 
imieniu wierzyciela (podpisująca upomnienia z up. Burmistrza). 
44 Pięć przypadków dotyczyło zaległości z tytułu podatków lokalnych, a jeden przypadek zaległości z tytułu opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gminy. 
45 W razie uchylania się zobowiązanego od wykonania obowiązku wierzyciel powinien podjąć czynności 
zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych. 
46 Na podstawie pkt 1-3 zakresu odpowiedzialności z dnia 15 kwietnia 2010 r. oraz upoważniona do działania w 
imieniu wierzyciela (podpisująca tytuły wykonawcze z up. Burmistrza). 
47 To jest z tytułu spłat cen sprzedaży nieruchomości, opłat za dzierżawę gruntu, opłat za użytkowanie wieczyste 
gruntu. 
48 To jest: w 2018 roku w zakresie zaległości z tytułu opłat za dzierżawę gruntu oraz opłat za użytkowanie 

wieczyste gruntu, w 2020 roku w zakresie zaległości z tytułu opłat za dzierżawę gruntu, opłat za użytkowanie 
wieczyste gruntu oraz opłat za przekształcenie prawa użytkowanie wieczystego gruntu w prawo własności gruntu, 
a w 2021 roku w zakresie zaległości z tytułu opłat za dzierżawę gruntu, opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, 
opłat za przekształcenie prawa użytkowanie wieczystego gruntu w prawo własności gruntu oraz z tytułu spłat cen 
sprzedaży nieruchomości.  
49 Na podstawie pkt 1-3 zakresu odpowiedzialności z dnia 15 kwietnia 2010 r. oraz upoważniona do działania w 
imieniu wierzyciela (podpisująca wezwania z up. Burmistrza). 
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należności budżetowych nie były duże, a koszt ich windykacji na drodze sądowej 
przewyższałby wartość zobowiązań. 

                                   (akta kontroli str. 148-150) 

4. Stwierdzono, że 15 wezwań wysłanych do zobowiązanych w latach 2018-2021, to 
jest pięciu zobowiązanych w 2018 roku na łączną kwotę należności głównych  
w wysokości 11,2 tys. zł, pięciu zobowiązanych w 2020 roku na łączną kwotę 
należności głównych w wysokości 25,3 tys. zł i pięciu zobowiązanych 2021 roku na 
łączną kwotę należności głównych w wysokości 14,2 tys. zł sporządzono nierzetelnie. 
Wezwania nie zawierały informacji o należnych Gminie odsetkach ustawowych,  
w szczególności o kwocie odsetek do zapłaty na dzień wystawienia wezwania do 
zapłaty oraz informacji o sposobie ich wyliczenia na dzień dokonania płatności. 

Osobą odpowiedzialną była Skarbnik Gminy50 z której wyjaśnień wynikało, że 
przyczyną nieprawidłowości były błędy w generowaniu wezwań w systemie, 
co  związane było z rotacją pracowników na stanowisku pracy. Skarbnik nadmieniła, 
iż w trakcie kontroli NIK dodatkowo przeszkoliła pracownika z zakresu funkcjonowania 
systemu księgowego ww. zakresie. 

  (akta kontroli str. 151-169) 

5. Na podstawie próby najwyższych kwotowo należności dochodzonych na drodze 
cywilnoprawnej od 20 zobowiązanych (po pięciu z każdego roku objętego kontrolą) 
ustalono, że 15 zalegających, do których skutecznie wysłano wezwania, to jest pięciu  
w roku 2018, pięciu w 2020 i pięciu w 2021 na kwotę łączną należności głównych  
w wysokości 50,7 tys. zł51, nie dokonało żadnych wpłat. Urząd nie podejmował decyzji 
o skierowaniu tych sprawy na drogę postępowania sądowego po bezskutecznym 
upływie terminu określonego w wezwaniach do zapłaty (siedem dni) 52, czym 
naruszono art. 42 ust. 5 u.f.p. 

  (akta kontroli str. 151-162) 

Osobą odpowiedzialną jak decydująca o biegu windykacji była Skarbnik Gminy 53  z 
której wyjaśnień wynikało, że przyczyną nieprawidłowości były problemy kadrowe 
(rotacja pracowników) oraz okres pandemii COVID-19, co spowodowało opóźnienia 
w kierowaniu zaległości na drogę postępowania sądowego.  

(akta kontroli str. 163-169) 

6. Na podstawie próby kontrolnej najwyższych kwotowo zaległości od 
40 zobowiązanych posiadających zaległości podatkowe ujęte w ewidencji 
szczegółowej Urzędu (po 10 z każdego roku objętego kontrolą) stwierdzono, że 
Gmina nie kierowała do organów egzekucyjnych zapytań o stan egzekucji 
dotyczących 34 zobowiązanych, którym wystawiono tytuły wykonawcze, co NIK 
ocenia jako nierzetelne54 .  

 
50 Na podstawie pkt 1-3 zakresu odpowiedzialności z dnia 15 kwietnia 2010 r. oraz upoważniona do działania w 
imieniu wierzyciela (podpisująca wezwania z up. Burmistrza). 
51 Pięciu zalegający w 2018 na kwotę łączną 11,2 tys. zł, pięciu zalegających w 2020 roku na kwotę łączną 25,3 
tys. zł i pięciu zalegających w 2021 roku na kwotę łączną 14,2 tys. zł. 
52 Nie kierowano tych sprawy do właściwej komórki obsługi prawnej Urzędu (zajmującej się kierowaniem spraw 
do sądu) oraz nie kierowano pozwów o zapłatę i nie podejmowano innych czynności zmierzających do przerwania 
biegu przedawnienia. W związku z tym Gmina nie uzyskała prawomocnych i wykonalnych orzeczeń sądu 
pozwalających na uzyskanie nakazu zapłaty, a zarazem uprawniających do sporządzenia odpowiednich wniosków 
o skierowanie tych spraw na drogę egzekucji komorniczej. 
53 Na podstawie pkt 1-3 zakresu odpowiedzialności z dnia 15 kwietnia 2010 r. oraz upoważniona do działania w 
imieniu wierzyciela (podpisująca tytuły wykonawcze z up. Burmistrza). 
54 Dodatkowo, od 20.02.2021 r. obowiązuje art. 7a §1 u.p.e.a., zgodnie z którym wierzyciel, organ egzekucyjny i 
dłużnik zajętej wierzytelności współpracują w postępowaniu egzekucyjnym w sposób prowadzący do 
prawidłowego wykonania obowiązku podlegającego egzekucji administracyjnej. 
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  (akta kontroli str. 151-162) 

Osobą odpowiedzialną jak decydująca o biegu windykacji była Skarbnik Gminy55 która 
w złożnym wyjaśnieniu potwierdziła ww. stan, a przyczyną nieprawidłowości były 
problemy kadrowe (rotacja pracowników) oraz okres pandemii COVID-19. Skarbnik 
nadmieniła, że poza ww. próbą kontrolną zapytania takie były kierowane w związku  
z innymi osobami (zobowiązanymi), wobec których prowadzono egzekucję 
komorniczą, a które mogłyby ulec przedawnieniu, jeśli Urząd Skarbowy nie podjął 
skutecznych działań przerywających bieg przedawnienia. 

(akta kontroli str. 163-169) 

Urząd prawidłowo planował i realizował dochody Gminy, a w niektórych kategoriach 
dochodów poziom ich realizacji wynikał z przyczyn niezależnych. Urząd podejmując 
czynności w zakresie dochodzenia należności Gminy w trybie egzekucji 
administracyjnej, prawidłowo i terminowo wysyłał zobowiązanym upomnienia. 
Jednak stwierdzono przypadki niewystawiania lub wystawiania z opóźnieniem tytułów 
wykonawczych oraz niekierowania do organów egzekucyjnych zapytań o stan 
egzekucji wobec zobowiązanych. W zakresie publicznoprawnych należności 
budżetowych wystąpiły przypadki wezwań wadliwych pod względem formalnym.  
W 2019 roku nie wystawiano w ogóle wezwań do zapłaty i nie ściągano zaległości,  
a w całym okresie kontrolowanym nie kierowano żadnych spraw na drogę 
postępowania sądowego.  

 

2. Udzielanie ulg w należnościach pieniężnych mających 
charakter cywilnoprawny oraz w niepodatkowych 
należnościach budżetowych o charakterze 
publicznoprawnym. 

2.1. Rada Gminy podejmując uchwałę56 określiła szczegółowe zasady umarzania 
wierzytelności Gminy oraz jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, 
do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa. W uchwale 
określono sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych, zasady, 
na jakich mogą być udzielane ulgi stanowiące pomoc de minimis oraz wskazano 
Burmistrza, jako organ właściwy do umarzania wierzytelności i udzielania ulg w 
spłacie wierzytelności (§3 i 4 uchwały)57. Urząd nie posiadał udokumentowanego 
potwierdzenia zgłoszenia projektu uchwały Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów (dalej: Prezes UOKiK), o czym szerzej w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 172-177) 

 

 
55 Na podstawie pkt 1-3 zakresu odpowiedzialności z dnia 15 kwietnia 2010 r. oraz upoważniona do działania w 
imieniu wierzyciela (podpisująca tytuły wykonawcze z up. Burmistrza). 
56 Uchwała nr XXXIII/228/2010 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie 
szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Ośno Lubuskie oraz jednostek organizacyjnych z tytułu 
należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w 
spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych (dalej: uchwała w sprawie zasad, 
sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych). 
57 Burmistrz mógł dokonywać tych czynności, jeżeli kwota wierzytelności nie przekraczała 50 tys. zł, a w 
przypadkach, gdy przekraczała tę kwotę, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w 
Ośnie Lubuskim. Z kolei, jeżeli wartość nie przekraczała 10 tys. zł, Burmistrz mógł upoważnić do umarzania 
wierzytelności lub udzielania ulg w spłacie – kierowników jednostek organizacyjnych Gminy lub inne osoby. Organ 
właściwy do umarzania kwoty głównej wierzytelności oraz udzielania ulg w spłacie, był również uprawniony do 
umarzania kwoty naliczonego oprocentowania oraz innych należności ubocznych. 
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2.2. W 2018 roku do Urzędu wpłynęły dwa wnioski od klubów sportowych58  
o udzielenie ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze 
publicznoprawnym na łączną kwotę 65,9 tys. zł. W pozostałych latach kontrolowanych 
(2019-2021) do Urzędu nie wpływały wnioski o udzielenie ulg w spłacie 
niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, ani  
w spłacie należności cywilnoprawnych.  

(akta kontroli str. 14, 22, 40-41) 

Z informacji w zakresie ulg, które wpłynęły w latach 2018–2021 do ZGK, wynikało, że 
w zakresie czynszów mieszkalnych udzielono 36 ulg na łączną 
kwotę 179,2 tys. zł. W podziale na poszczególne lata udzielono: w 2018 roku – osiem 
ulg na łączną kwotę 9,6 tys. zł, w 2019 roku – cztery ulgi na łączną kwotę 4,8 tys. zł, 
w 2020 roku – 19 ulg na łączną kwotę 127 tys. zł i w 2021 roku – pięć ulg na łączną 
kwotę 37,8 tys. zł. Wszystkie ulgi zostały udzielone osobom fizycznym, w tym 
16 osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, a w 15 przypadkach 
stanowiły pomoc publiczną. Ponadto w zakresie opłat za wodę i ścieki udzielono 18 
ulg na łączną kwotę 37,9 tys. zł. W podziale na poszczególne lata udzielono: w 2018 
roku - trzech ulg na łączną kwotę 2,6 tys. zł, w 2019 roku - dwóch ulg na łączną kwotę 
3,3 tys. zł, w 2020 roku - dziewięciu ulg na łączną kwotę 20,4 tys. zł, a w 2021 roku - 
czterech ulg na łączną kwotę 11,6 tys. zł. Wszystkie ulgi zostały udzielone osobom 
fizycznym, a w podziale na rodzaj udzielonej ulgi: w 2018 roku były to trzy umorzenia 
i jedno rozłożenie na raty, w 2019 roku – jedno umorzenie i jedno rozłożenie na raty, 
w 2020 roku – dwa umorzenia i siedem rozłożeń na raty.  

W okresie kontrolowanym Gminie nie udzielano ulg osobom prawnym oraz 
jednostkom organizacyjnym, a ze względu na rodzaj ulgi - w postaci odroczenia 
terminów płatności. 

(akta kontroli str. 14, 22, 40, 42-46) 

W przypadku dwóch klubów sportowych przyczyną udzielenia ulg była trudna sytuacja 
finansowa obydwu podmiotów. Z kolei w przypadku ulg w zakresie czynszów 
mieszkalnych rozpatrywanych w ZGK to: w dwóch przypadkach przyczyną był zgon 
dłużników, w 21 przypadkach trudna sytuacja finansowa dłużników,  
a w 13 przypadkach sytuacja związana z Covid-19, o której mowa w pkt 2.10. 
wystąpienia pokontrolnego. Natomiast w przypadku ulg w zakresie opłat za wodę  
i ścieki, to w 15 przypadkach przyczyną ich udzielenia była trudna sytuacja finansowa 
dłużników, a w trzech przypadkach śmierć dłużnika. 

(akta kontroli str. 14, 22, 40-46, 180) 

2.3. W latach 2018-2021 w Urzędzie nie rozpatrywano spraw w zakresie udzielania 
ulg w spłacie należności cywilnoprawnych. 

(akta kontroli str. 14, 22, 40-46) 

2.4. Rada Gminy w uchwale w sprawie zasad, sposobu i tryb udzielania ulg w spłacie 
należności cywilnoprawnych, przewidziała możliwość udzielania tzw. ulg z urzędu w 
spłacie należności cywilnoprawnych59. Mogło to nastąpić w sytuacji, gdy należności 
nie uzyskano w drodze postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego, dłużnik 
zmarł, nie można ustalić osoby dłużnika, jego miejsca zamieszkania bądź siedziby, 
dłużnik zmarł lub został wykreślony z właściwego rejestru oraz gdy wierzytelność 
powstała w wyniku błędnego naliczania spowodowanego niekompletną 

 
58 To jest wniosek Klubu Sportowego „Spójnia” z dnia 15 grudnia 2018 roku oraz wniosek Klubu Sportowego 
„Smogórzanka” z dnia 17 grudnia 2018 roku. 
59 W §8 pkt 3 uchwały. 
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dokumentacją, za co dłużnik nie ponosił odpowiedzialności. Jednak w okresie 
kontrolowanym w Urzędzie nie wystąpiły przypadki zastosowania tego rodzaju ulg. 

(akta kontroli str. 172-177) 

2.5.   W latach 2018–2021 w ZGK jako jednostce organizacyjnej Gminy właściwej  
w sprawach z zakresu rozpatrywania ulg w spłacie czynszów mieszkaniowych, 
wystąpiły przypadki odstępowania od dochodzenia należności w stosunku do 
podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku  
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 
(zwolnienia z czynszów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). 
Łącznie w 2020 roku przyznano tego rodzaju ulgi 12 osobom na łączną kwotę 5,8 
tys. zł, a w 2021 roku jednej osobie w kwocie 664 zł. 

(akta kontroli str. 14, 22, 40, 42-44) 

2.6.   W latach 2018-2021 w Urzędzie nie wystąpiły przypadki, w których w związku  
z wydaniem przez organ decyzji niezgodnych z wnioskiem (w tym odmownych), 
wnioskodawcy odwoływali się do samorządowego kolegium odwoławczego (art. 61 
ust. 3 pkt 4 u.f.p). 

 (akta kontroli str. 14, 22, 40-46, 623) 

2.7. Na podstawie badania kontrolnego dwóch postępowań w sprawie przyznania ulg 
klubom sportowym, o których mowa w pkt 2.1. wystąpienia pokontrolnego 
stwierdzono, że Burmistrz, jako organ uprawniony w dniu 12 lutego 2019 roku  
w trybie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego60 dokonał umorzenia wnioskowanych przez dwa kluby 
sportowe kwot niepodatkowych należności budżetowych o charakterze 
publicznoprawnym61. Podstawą dokonanych czynności w obydwu przypadkach był 
art. 60 pkt 1, art. 61 ust. 1 pkt 4 i art. 64 ust. 1 pkt 2a u.f.p. Stwierdzono, że przyznanie 
ulg uzasadnione było ważnym interesem dłużników62 oraz zostało poprzedzone 
szczegółowym wyjaśnieniem wszystkich okoliczności spraw w zakresie przesłanek 
zastosowania ulg oraz ich szczegółową analizą. Przyznane ulgi nie stanowiły pomocy 
publicznej, ani pomocy de minimis, w związku z tym w obydwu przypadkach nie 
stosowano przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej63 (dalej: ustawa o pomocy publicznej).  

 (akta kontroli str. 180) 

2.8. W latach 2018-2021 w Urzędzie nie wydawano z urzędu decyzji o umorzeniu 
niepodatkowych należności budżetowych (art. 56 ust. 1 pkt 1-4 u.f.p). 

(akta kontroli str. 14, 22, 40-46, 623) 

2.9.  W zakresie  ulg w spłacie należności cywilnoprawnych lub niepodatkowych 
należności budżetowych Gminy o charakterze publicznoprawnym, które wpłynęły w 
latach 2018–2021 do ZGK, pomoc publiczną otrzymało 15 osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą. W związku z tym, że sprawy były 
prowadzone i rozpatrywane w ZGK, nie prowadzono badań kontrolnych pod kątem 
prawidłowości stosowania zasad udzielania pomocy publicznej. Kontroli poddano 
działania Burmistrza w zakresie sporządzania sprawozdań o udzielonej pomocy 

 
60 Dz. U. z 2021 r., poz. 735, ze zm.  
61 To jest wniosek Klubu Sportowego „Smogórzanka” o umorzenie kwoty dotacji pobranej w nadmiernej 
wysokości 594 zł oraz  wniosek Miejskiego Klubu Sportowego „Spójnia” o umorzenie kwoty dotacji pobranej w 
nadmiernej wysokości  65,3 tys. zł. 
62 W obydwu przypadkach wnioski stron spełniały przesłankę dopuszczającą umorzenie zobowiązania z powodu 
ważnego interesu strony związanego z brakiem środków na zapłatę należności, bez szkody dla wydatków 
związanych z bieżącym funkcjonowaniem wnioskodawców. 
63 Dz.U. z 2021 r. poz. 743. 
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publicznej, kwartalnych informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych 
należności budżetowych oraz wykazów osób prawnych i fizycznych oraz jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy 
publicznej, co zostało opisane w pkt 4.2 i 4.3. wystąpienia pokontrolnego.  

(akta kontroli str. 14, 22, 40, 42-44) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość:  

W uchwale w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności 
cywilnoprawnych określono zasady, na jakich mogą być udzielane ulgi stanowiące 
pomoc de minimis64. W związku z tym projekt ww. uchwały powinien być 
zaopiniowany przez Prezesa UOKiK w trybie art. 7 ust. 3 ustawy o pomocy publicznej. 
Urząd nie posiadał udokumentowanego potwierdzenia zgłoszenia projektu ww. 
uchwały Prezesowi UOKiK. 
 

(akta kontroli str. 172-176) 

Osobą odpowiedzialną był Burmistrz65 z którego wyjaśnienia wynikało, że Urząd nie 
jest w stanie przedstawić dowodu potwierdzającego przedłożenie projektu uchwały 
Prezesowi UOKiK. Burmistrz nadmienił, że ww. uchwała została poddana nadzorowi 
Wojewody, który nie stwierdził jej nieważności z uwagi na braki formalne. 

                          (akta kontroli str. 178-179) 

Urząd prawidłowo udzielał ulg w zakresie w niepodatkowych należności budżetowych 
o charakterze publicznoprawnym. Jednak projekt uchwały w sprawie zasad, sposobu 
i trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych, nie został zgłoszony 
Prezesowi UOKiK w celu zaopiniowania pod kątem przewidzianej w nim procedury 
udzielania ulg stanowiących pomoc de minimis.  

 

3. Gospodarowanie mieniem zgodnie z zasadami 
prawidłowej gospodarki 

3.1. Gmina w poszczególnych latach objętych kontrolą zaplanowała dochody  
z majątku w następujących wysokościach: w 2018 r. -  2 185,0  tys. zł, w 2019 r. – 
1 696,6 tys. zł, w 2020 r. – 1 546,4 tys. zł i w 2021 r. –  2 033,9 tys. zł. Z kolei realizacja 
przez Gminę dochodów z majątku ww. latach wyniosła: w 2018 r. – 1 032,7 tys. zł, co 
stanowiło 6,3% dochodów własnych w wysokości 16 362,7 tys. zł, w 2019 r. – 821,5 
tys. zł, co stanowiło 4,8% dochodów własnych dochodów własnych w wysokości 
17 027,5 tys. zł, w 2020 r. – 958,2 tys. zł, co stanowiło 4,8 % dochodów własnych w 
wysokości 19 842,5 tys. zł i w 2021 r. – 4 025,3 tys. zł, co stanowiło 17,5% dochodów 
własnych dochodów własnych w wysokości 22 971,7 tys. zł. Dochody z majątku 
Gminy w 2018 r. były niższe  od zaplanowanych o 1 152,3 tys. zł (47,3%), w 2019 r. 
były niższe  od zaplanowanych o 875,1 tys. zł (51,6%), w 2020 r. były niższe  od 
zaplanowanych o 588,2 tys. zł (38,0%), natomiast w 2021 r. były wyższe od 
zaplanowanych o 1 991,5 tys. zł (192,0%). 

(akta kontroli str. 14-17, 25-27, 181-184) 

Z wyjaśnienia Skarbnika Gminy wynikało, że różnice pomiędzy zaplanowanymi  
i wykonanymi kwotami dochodów z majątku Gminy w poszczególnych latach objętych 

 
64 Ulga w spłacie wierzytelności w przypadku, gdy dłużnik jest przedsiębiorcą mogła być udzielana w ramach 
pomocy de minimis na zasadach określonych w ustawie o pomocy publicznej (§12 uchwały).  
65 Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o pomocy publicznej w związku z art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), dalej: u.s.g. 
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kontrolą, to jest: 2018, 2019 i 2020 roku (niższe od zaplanowanych) oraz 2021 roku 
(wyższe od zaplanowanych) wynikały z poziomu sprzedaży. W latach 2019-2020 był 
niższy popyt na nieruchomości gruntowe oraz nie wszystkie przetargi zostały 
roztrzygnięte. Natomiast w 2021 r. nastąpił znaczący wzrost zainteresowania 
działkami przeznaczonymi do sprzedaży, które w duże mierze zostały sprzedane po 
wyższych cenach, co tym samym przełożyło się na wyższe dochody w tym  zakresie66. 

(akta kontroli str. 185-186) 

3.2. Rada Miejska uchwaliła67 wieloletnie programy  gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy na lata 2014-2020 oraz 2021–2026 (dalej: program na lata 2014-
2020 oraz program na lata 2021-2026), stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  
i o zmianie Kodeksu cywilnego68 (dalej: u.o.p.l.). Obydwa obowiązujące w okresie 
kontrolowanym programy, nie spełniały wymogów, o których mowa w art. 21 ust. 2 
pkt 2 i 7 oraz ust. 3a u.o.p.l., o czym szerzej w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.  

    (akta kontroli str. 187-210) 

3.3. Rada Miejska uchwaliła zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy69 (dalej: zasady wynajmowania lokali). Obowiązujące 
w latach kontrolowanych zasady wynajmowania lokali nie spełniały wszystkich 
wymogów określonych w art. 21 ust. 3-3b u.o.p.l., o czym szerzej w Sekcji 
stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 221-224) 

3.4. Rada Miejska uchwaliła zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 
oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub 
na czas nieoznaczony70, stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a u.s.g. 
Uchwała zawierała delegację dla Burmistrza dotyczącą określenie wysokości stawek 
czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu. Uchwała nie zawierała sprzecznych regulacji, 
to jest np. przyznających Radzie Gminy uprawnienia, które byłyby niezgodne  
z prawem. 

    (akta kontroli str. 230-234) 

3.5. Rada Miejska uchwaliła GPR na lata 2017-202371, który określał m.in.: obszar 
rewitalizacji Gminy, szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji, cele rewitalizacji  
i kierunki działań, opis przedsięwzięć, szacunkowe ramy finansowe oraz 
harmonogram ramowy realizacji programu, system monitorowania i oceny programu. 
Ponadto GPR na lata 2017-2023 zawierał powiązanie z innymi dokumentami 
strategicznymi i planistycznymi Gminy, to jest Strategią Rozwoju Lokalnego Gminy na 
lata 2016-2023, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy, Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy na 

 
66 W związku z tym, że w budżecie Gminy zapewnione zostały środki na realizację zadań zarówno bieżących jak 
i inwestycyjnych, nie było konieczności zwiększania planu dochodów z tego tytułu. Postanowiono, że dochody te 
zostaną wykorzystane, jako wkład własny w realizowanych w 2022r. zadaniach inwestycyjnych.  
67 Uchwała nr XXV/202/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia 
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Ośno Lubuskie na lata 2014-2020 oraz 
uchwała nr XIX/162/2021 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie „Wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Ośno Lubuskie na lata 2021-2026”. 
68 Dz.U. z 2022 r. poz. 172. 
69 Uchwała nr V/25/2003 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie: zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 
70 Uchwała nr XXVIII/231/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenie 
zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas 
oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów, których podmiotem 
jest ta sama nieruchomość.  
71 Uchwała nr XXIII/238/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia 
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ośno Lubuskie na lata 2017-2023. 
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lata 2014-2020 oraz Programem Ochrony Środowiska dla Gminy na lata 2014-2017 
z perspektywą na lata 2018-2021. 

(akta kontroli str. 236-238) 

3.6. W Gminie sporządzono plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Ośno 
Lubuskie na lata 2017-201972 (dalej: plan wykorzystania zasobu nieruchomości na 
lata 2017-2019), stosownie do obowiązku wynikającego  z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 roku o gospodarce nieruchomościami73 (dalej: u.g.n.). Plan 
wykorzystania zasobu nieruchomości na lata 2017-2019 zawierał niezbędne 
elementy, o których mowa w art. 25 ust. 2a u.g.n.  Natomiast nie przyjęto Planu 
wykorzystania zasobu nieruchomości na kolejne trzy lata, o czym szerzej w Sekcji 
stwierdzone nieprawidłowości. 

    (akta kontroli str. 239-246) 

3.7. W poszczególnych latach objętych kontrolą zbyto: w 2018 roku – 22 
nieruchomości gruntowe (dalej: działki) na kwotę łączną netto 672,6 tys. zł i sześć 
lokali mieszkalnych (dalej: lokale) na kwotę łączną  brutto 22,6 tys. zł, w 2019 roku – 
14 działek na kwotę łączną 480,9 tys. zł netto i cztery lokale na kwotę łączną brutto 
16 tys. zł, w 2020 roku – 25 działek na kwotę łączną netto 582,2 tys. zł i 14 lokali na 
kwotę łączną brutto 42,3 tys. zł, a w 2021 roku – 32 działki na kwotę łączną netto 
3 447,4 tys. zł  i siedem lokali na kwotę łączną brutto 27,5 tys. zł. W okresie 
kontrolowanym dokonano dwóch zamian nieruchomości, to jest: 
jednej nieruchomości w 2018 roku na kwotę netto 9,6 tys. zł oraz jednej 
nieruchomości w 2021 roku na kwotę netto 27,4 tys. zł. 

(akta kontroli str. 14, 24, 57-64) 

Na próbie losowo wybranych sześciu nieruchomości gminnych sprzedanych w 2018 
i 2019 roku (po trzy z każdego roku) stwierdzono, że nieruchomości te miały tego 
rodzaju przeznaczenie w Planie na lata 2017-2019. W związku z tym, że Gmina nie 
posiadała Planu na lata 2020-2022, nie poddano weryfikacji pod tym kątem 
nieruchomości sprzedanych w latach 2019-2021. 

 (akta kontroli str. 257-260) 

Z tytułu dzierżaw nieruchomości gminnych w poszczególnych latach objętych kontrolą 
Gmina miała zawartych: w 2018 roku - 342 umowy dzierżawy, w 2019 roku – 351 
umów dzierżaw, w 2020 roku – 373 umowy dzierżawy i w 2021 roku – 375 umów 
dzierżaw. Z tego tytułu Gmina osiągnęła następujące wpływy: w 2018 roku – 150, 6 
tys. zł, w 2019 roku – 169,6 tys. zł, w 2020 roku 200,3 tys. zł, a w 2021 roku – 221,2 
tys. zł. 

(akta kontroli str. 265) 

W latach 2018-2021 nie wystąpiły przypadki udostępniania nieruchomości gminnych 
w formie: oddania w użytkowanie wieczyste, oddania w użyczenie, wniesienia, jako 
wkład niepieniężny (aport) oraz przeniesienia własności w formie 
darowizny. Jeśli chodzi o najem nieruchomości gminnych, to zgodnie z zgodnie z 
uchwałą Rady Miejskiej w sprawie ustalenia statutu ZGK74, administrowanie 
gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi należy do zadań ZGK75. 

 
72 Zarządzenie nr 14/2017 Burmistrza Ośna Lubuskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: przyjęcia planu 
wykorzystania zasobu Gminy Ośno Lubuskie na lata 2017-2019. 
73 Dz.U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm. 
74 Uchwała nr XVII/141/20112 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia 
statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim. 
75 W tym m. in.: prowadzenie ewidencji lokali tworzących gminny zasób nieruchomości, zawieranie i rozwiązywanie 
umów najmu/dzierżawy lokali mieszkalnych oraz użytkowych, pobieranie od najemców czynszów i innych opłat 
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W związku z tym w okresie kontrolowanym prowadzenie spraw w tym zakresie 
odbywało się w tej jednostce organizacyjnej Gminy. 

(akta kontroli str. 261-269) 

3.8. W latach 2018 – 2021 Burmistrz wydawał zarządzenia w sprawie przeznaczenia 
do sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości Gminy oraz podawał do publicznej 
wiadomości wykazy tych nieruchomości. Na podstawie delegacji zawartej w uchwale, 
o której mowa w pkt 3.4. wystąpienia pokontrolnego, Burmistrz corocznie wydawał 
zarządzenia w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę  
i budynków komunalnych, oddanych w dzierżawę w trybie bezprzetargowym oraz 
określił stawki za najem lokali mieszkalnych i użytkowych.  

(akta kontroli str. 270-411) 

3.9. W dniu 25 maja 2022 r. dokonano oględzin systemu Mienie 3, służącego do 
ewidencjonowania gminnego zasobu nieruchomości. Na podstawie próby losowo 
wybranych 10 nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminy stwierdzono, że 
Gmina prawidłowo ewidencjonowała nieruchomości wchodzące w skład zasobu, to 
jest zgodnie z art. 23 ust. 1c w zw. z art. 25 ust. 2 u.g.n., a także rzetelnie, to jest 
zgodnie z ewidencją gruntów i budynków (EGiB)76. 

    (akta kontroli str. 412-429) 

3.10. W badanym okresie w Urzędzie dokonywano wycen nieruchomości 
wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminnych. W latach 2017 – 2021 Gmina 
zleciła sporządzenie 99 operatów szacunkowych w celu sprzedaży działek  
o wartości ogółem 13 700,8 tys. zł77  oraz 37 operatów szacunkowych w celu 
sprzedaży lokali o wartości ogółem 2 421,2 tys. zł. 

  (akta kontroli str.14, 23, 47-53) 

Na podstawie badania kontrolnego losowo wybranych 12 operatów szacunkowych, to 
jest sześciu operatów szacunkowych w celu sprzedaży działek o wartości ogółem 
356,6 tys. zł oraz sześciu operatów szacunkowych w celu sprzedaży lokali o wartości 
ogółem 391,2 tys. zł stwierdzono, że zostały one wykorzystane do celu, dla którego 
zostały sporządzone.  

                    (akta kontroli str. 47-56, 431-432) 

3.11. Na podstawie badania kontrolnego na próbie sześciu nieruchomości zbytych  
 w okresie kontrolowanym, to jest trzech działek zbytych w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego o łącznej kwocie cen sprzedaży78 w wysokości 256,5 tys. zł oraz 
trzech lokali mieszkalnych zbytych bez przetargu79 o łącznej kwocie cen nabycia80 
13,1 tys. zł stwierdzono, że przy sprzedaży tych nieruchomości  przestrzegano zasad 
określonych w uchwale w sprawie  zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony 
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony o której mowa w pkt 3.4. wystąpienia 
pokontrolnego. We wszystkich przypadkach Gmina zbywając nieruchomości, 
postępowała zgodnie z zasadami określonymi w u.g.n. oraz w rozporządzeniu Rady 

 
określonych w umowie najmu oraz ich windykacja, utrzymywanie w należytym stanie technicznym pomieszczeń i 
urządzeń budynków komunalnych, służących do wspólnego użytku mieszkańców oraz ich otoczenia, dokonywanie 
bieżących napraw budynków oraz ich pomieszczeń i urządzeń, utrzymanie obiektów użyteczności publicznej, 
planowanie inwestycji i remontów gminnego zasobu mieszkaniowego, lokali i obiektów użyteczności publicznej. 
76 Program miał bezpośrednie powiązanie z ewidencją prowadzoną w Starostwie Powiatowym w Słubicach, 
pozwalające na bieżącą aktualizację danych ewidencyjnych. 
77 Wartość prawa wg operatu szacunkowego.  
78 Ceny nabycia netto. 
79 W badanej próbie nie  wystąpiły przypadki zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej, mimo braku 
przesłanek do odstąpienia od sprzedaży w drodze przetargu. 
80 Ceny nabycia brutto po udzieleniu 95% bonifikaty.  
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Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości81, a także prawidłowo prowadziła 
ewidencję księgową dochodów w tym zakresie. 

                        (akta kontroli str. 607-622) 

3.12.  W 2014 roku, to jest w okresie poprzedzającym lata kontrolowane, Gmina 
zidentyfikowała jeden przypadek  bezumownego korzystania z nieruchomości 
gminnych82. W dniu 16 marca 2020 roku bezumownie władający zwrócił się do Gminy 
o nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym, na co Gmina nie wyraziła zgody. 
Pismem z dnia 26 czerwca 2020 roku wezwano wnioskodawcę do zwrotu 
nieruchomości, który jednak nie nastąpił. Bezumownie władający wystąpił do Sądu 
Rejonowego w Sulęcinie z wnioskiem o zasiedzenie prawa własności gruntowej 
nieruchomości, a Gmina wniosła o oddalenie żądania – sprawa w toku postępowania 
sądowego83.                                                                                 

                      (akta kontroli str. 432-435) 

3.13. W latach 2018-2021 Gmina nie ustalała opłat adiacenckich, o których mowa w 
art. 4 ust. 1 pkt 11 u.g.n.  

   (akta kontroli str.14-17, 25-27) 

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

 Programy  gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2014-2020 
oraz 2021–2026, nie zawierały planów remontów i modernizacji wynikających ze 
stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata, a także kosztów 
zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli 
(art. 21 ust. 2 pkt 2 i 7 u.o.p.l.). W przypadku obydwu programów wskazane były 
potrzeby remontowe i modernizacyjne dotyczące całego zasobu Gminy, ale bez 
podziału (planu) na kolejne lata obowiązywania programów84. Z kolei w przypadku 
kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi, podano je łącznie z kosztami bieżącej 
eksploatacji budynków na kolejne lata, bez ich wyodrębnienia w poszczególnych 
latach obowiązywania programów.  

                         (akta kontroli str. 187-210) 

Osobą odpowiedzialną był Burmistrz85 z którego wyjaśnienia wynikało, że 
szczegółowy zakres rzeczowy planowanych remontów budynków i lokali w zasobach 
komunalnych jest ustalany corocznie przez ZGK, którego księgowość prowadzi 
łączną ewidencję kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi i kosztów bieżącej 
eksploatacji budynków.  

 (akta kontroli str. 225-229) 
W ocenie NIK, przywołany w wyjaśnieniu argument, że szczegółowy zakres rzeczowy 
planowanych remontów budynków i lokali w zasobach komunalnych będzie ustalany 
corocznie przez ZGK86, nie spełnia wymogów programu planów remontów i 

 
81 Dz.U. z 2021 r. poz. 2213. 
82 Sprawa dotyczyła nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Ośnie Lubuskim, będącej przedmiotem 
dzierżawy w latach 1992-2014. Od dnia 12 października 2014 roku były dzierżawca władał rzeczą bez tytułu 
prawnego, odmawiając jej wydania właścicielowi (Gminie).  
83 Według stanu na 8 kwietnia 2022 roku. 
84 W obydwu programach, z podziałem na kolejne lata, zwymiarowano jedynie same planowane kwoty nakładów 
na prace remontowe i modernizacyjne zasobu mieszkaniowego. 
85 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 u.s.g.  
86 Odesłanie w tym zakresie znalazło się tylko w programie na lata 2014-2020. Ponadto program na lata 2014-
2020 zawierał jedynie wykaz lokali z terenu miasta oraz wsi Gminy oraz zakres potrzeb remontowych zasobu 
mieszkaniowego stanowiące załączniki nr 1 i 2 do programu. Z kolei program na lata 2021-2026 nie zawierał 
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modernizacji wynikających ze stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na 
kolejne lata, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2. Z kolei argument, że księgowość 
ZGK prowadzi łączną ewidencję kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi  
i kosztów bieżącej eksploatacji budynków, nie zwalniało z obowiązku zawarcia  
w obydwu ww. programach informacji o kosztach zarządu nieruchomościami 
wspólnymi z podziałem na kolejne lata (art. 21 ust. 2 pkt 7 u.o.p.l.). Programy na lata 
2014-2020 oraz 2021-2026 stanowiły dokumenty strategiczne Gminy, z których 
wprost powinny wynikać informacje w szczegółowości określonej w art. 21 ust. 2 pkt 
2 i 7 u.o.p.l. 

2. Zaniechano aktualizacji obowiązujących w okresie objętym kontrolą zasad 
wynajmowania lokali do wymogów określonych w przepisach u.o.p.l., gdyż nie 
zawierały: 
- wysokości dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą stosowanie obniżek 
czynszu (art. 21 ust. 3 pkt 1 u.o.p.l.); 
- warunków, jakie musi spełniać lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych,  
z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności 
(art. 21. ust. 3 pkt 6a u.o.p.l.) – obowiązek aktualizacji o te elementy do dnia 30 
kwietnia 2021 r.87  
- zasad przeznaczania lokali na realizację zadań, wykonywanych na zasadach 
przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawie 
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 21. 
ust. 3 pkt 6b u.o.p.l.) – obowiązek aktualizacji o te elementy do dnia 30 kwietnia 2021 
r.88 ; 

(akta kontroli str. 221-224) 

Burmistrz89 wyjaśnił, że w dniu podjęcia uchwały w sprawie zasad wynajmowania 
lokali nie obowiązywały przepisy określone w art. 21 ust. 3 pkt 1, 6a, 6b u.o.p.l. Nie 
zaktualizowano ich pod kątem wprowadzenia nowych zapisów, ponieważ nie miałyby 
one wpływu na obowiązujące dotychczas zasady.  

    (akta kontroli str. 225-229) 

W ocenie NIK nie można zgodzić się z ww. argumentacją, gdyż akt prawa 
wewnętrznego, jakim są zasady wynajmowania lokali, powinien być zgodny z aktem 
prawa powszechnie obowiązującego wyższego rzędu, jakim jest ustawa  
i odpowiednio do zmian przepisów ustawowych zaktualizowany.  

3. Burmistrz nie sporządził planu wykorzystania zasobu nieruchomości na lata 2020-
2022, stosownie do obowiązku wynikającego z art. 25 ust. 2 i 2a u.g.n.  

    (akta kontroli str. 239-246) 

Burmistrz90 wyjaśnił, że brak aktualizacji planu wykorzystania zasobu na lata 2017-
2019, poprzez sporządzenie nowego planu na kolejne trzy lata wynikał  

 
odesłania, że szczegółowy zakres rzeczowy planowanych remontów budynków i lokali w zasobach komunalnych 
będzie ustalany corocznie przez ZGK, a jedynie zawierał ilościowe potrzeby remontowe w budynkach z lokalami 
stanowiącymi własność i współwłasność gminy (tabela 5 w programie) bez podziału na kolejne lata 
obowiązującego programu. 
87 Stosownie do przepisu art. 17 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu 
tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
poz. 756, ze zm. – weszła w życie w dniu 1 maja 2019 r.) uchwały, o których mowa w art. 21 ustawy zmienianej w 
art. 2 w brzmieniu dotychczasowym, podjęte przed dniem wejścia w życie art. 2 niniejszej ustawy, zachowują 
ważność i mogą być zmieniane, jednakże nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie art. 2 niniejszej 
ustawy. 
88 Jw. 
89 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 u.s.g.  
90 Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 u.g.n. 
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z przeoczenia91. W trakcie kontroli NIK, to jest dnia 20 maja 2022 roku Burmistrz 
przyjął plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Ośno Lubuskie na lata 2022-
2024, który zawierał niezbędne elementy, o których mowa w art. 25 ust. 2a u.g.n. 

                        (akta kontroli str. 247-256) 

W Urzędzie prawidłowo ewidencjonowano nieruchomości wchodzące w skład 
gminnego zasobu oraz dokonywano wycen tych nieruchomości, a operaty 
szacunkowe wykorzystywano do celów, dla których je sporządzono. Burmistrz 
wydawał zarządzenia w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, najmu i dzierżawy 
nieruchomości Gminy oraz podawał do publicznej wiadomości wykazy tych 
nieruchomości.  W Gminie obowiązywały zasady nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony 
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, a także GPR na lata 2017-2023, które 
były prawidłowe pod względem formalno-prawnym. Urząd prawidłowo dokonywał 
sprzedaży nieruchomości gminnych w trybie przetargowym oraz bezprzetargowym. 
Zidentyfikowano przypadek bezumownego korzystania z nieruchomości gminnej oraz 
podjęto czynności prawne wobec bezumownie korzystającego. Obowiązujące  
w Gminie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem na lata 2014-2020 
oraz na lata 2021-2026, nie w pełni spełniały wymogów formalno-prawnych. Ponadto 
Burmistrz nie sporządził planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Ośno 
Lubuskie na lata 2020-2022, który został dopiero przyjęty w trakcie kontroli NIK. 
 

4. Sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej dochodów 
i mienia oraz wykonywanie obowiązków informacyjnych 
dotyczących udzielonych ulg 

4.1. Roczne sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27S) za 
lata 2018-2021 i sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów 
finansowych (Rb-N) za IV kwartał lat 2018-2021 w zakresie danych o dochodach, 
w tym danych o dochodach z majątku Gminy, należnościach i zaległościach Urząd 
sporządzał zgodnie z ewidencją księgową. 

(akta kontroli str. 436-573) 

4.2.  W okresie kontrolowanym Burmistrz przekazywał Prezesowi UOKiK za pomocą 
aplikacji SHRIMP92, sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej innej niż pomoc 
publiczna w rolnictwie lub rybołówstwie, stosownie do art. 32 ust. 1 ustawy o pomocy 
publicznej. Wśród udzielonych przez Burmistrza w latach 2018-2021 ulg w spłacie 
należności cywilnoprawnych oraz niepodatkowych należności budżetowych  
o charakterze publicznoprawnym, nie było przypadków udzielenia tzw. pomocy de 
minimis. W związku z tym sprawozdania przekazywane Prezesowi UOKiK, nie 
zawierały danych o tego rodzaju pomocy. W latach 2020-2021 wystąpiły natomiast 
przypadki udzielenia pomocy publicznej 15 osobom fizycznym prowadzącym 
działalność gospodarczą, które nie zostały wykazane w sprawozdaniach do Prezesa 
UOKiK, o czym szerzej w Sekcji stwierdzone nieprawidłowości.  

(akta kontroli str. 40-46, 574-576)  

4.3. W okresie kontrolowanym Burmistrz nie podawał do publicznej wiadomości 
kwartalnych informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności 

 
91 Burmistrz nadmienił, że w okresie 2020-2021 Gmina planowała wykorzystanie zasobu nieruchomości poprzez 
kontynuację sprzedaży nieruchomości uwzględnionych w poprzednim planie (w przypadku, których przetargi 
zakończyły się wynikiem negatywnym) oraz w oparciu o obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego 
a także  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ośno Lubuskie. 
92 System Harmonogramowania, Rejestracji i Monitorowania Pomocy Publicznej. 
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budżetowych, o których mowa w art. 60 u.f.p., o czym szerzej w Sekcji stwierdzone 
nieprawidłowości.  

(akta kontroli str. 41) 

Burmistrz terminowo podał wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy 
publicznej za 2020 i 2021 rok, stosownie do art. 37. ust. 1 pkt 2 lit. g u.f.p. W wykazie 
za 2020 rok podano informację o sześciu podmiotach, którym udzielono pomocy 
publicznej na łączną kwotę 4,4 tys. zł, a w wykazie za 2021 rok o trzech podmiotach 
na łączną kwotę 4,3 tys. zł. Stwierdzono, że sporządzony za 2020 rok wykaz był 
nierzetelny, o czym szerzej w Sekcji stwierdzone nieprawidłowości.  

(akta kontroli str. 580-581) 

4.4. Burmistrz przekazał terminowo Radzie Miejskiej informacje o stanie mienia 
Gminy za lata 2018-2021, to jest stosownie do art. 267 ust. 1 pkt 3: u.f.p., przy czym 
informacje o stanie mienia Gminy za lata 2018-2020, nie zawierały wszystkich danych 
wymaganych art. 267 ust. 1 pkt 3 u.f.p., o czym szerzej w Sekcji stwierdzone 
nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 584-598) 

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

1.  Przypadki udzielenia pomocy publicznej 12 osobom fizycznym prowadzącym 
działalność gospodarczą w 2020 z tytułu zwolnień z czynszów na łączną kwotę 
5,8 tys. zł oraz trzem osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą  
w 2021 roku z tytułu zwolnień z czynszów na łączną kwotę 4,3 tys. zł, nie zostały 
wykazane w sprawozdaniach do Prezesa UOKiK za 2020 i 2021 rok, stosownie do 
art. 32 ust. 1 ustawy o  pomocy publicznej.  

                                                                                 (akta kontroli str. 42-44, 574-776) 

Burmistrz wyjaśnił, że ww. danych nie wykazano przez przeoczenie, co związane było 
z bardzo częstym przebywaniem w tym okresie pracowników Urzędu na 
kwarantannach lub pracujących w trybie zdalnym. 

                      (akta kontroli str. 577-579) 

2. Wbrew wymogom określonym w przepisie  art. 37 ust. 1 pkt 1 u.f.p. Bumistrz nie 
podał do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach 
niepodatkowych należności budżetowych w I kw. 2019 r., pomimo udzielenia tego 
rodzaju umorzeń w tym kwartale93.  

     (akta kontroli str. 41, 582) 

Burmistrz wyjaśnił, że do publicznej wiadomości podawano jedynie roczną informację 
o udzielonych umorzeniach, a informacji za I kwartał 2019 roku nie podano przez 
przeoczenie. 

    (akta kontroli str. 582-583) 

3. W podanym do publicznej wiadomości na podstawie art. 37 ust. 1 2 pkt 2 lit. g 
wykazie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 
r. wykazano nierzetelne dane – w wykazie nie ujęto sześciu osób fizycznych 

 
93 W I kwatrtale 2019 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 
u.f.p. na łączną kwotę 65,9 tys. zł 
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prowadzących działalność gospodarczą, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 
roku z tytułu zwolnień z czynszów na łączną kwotę 1,3 tys. zł. 

    (akta kontroli str. 580-581) 

Burmistrz wyjaśnił, że przyczyną nieprawidłowości był mylna interpretacja przepisów, 
gdyż poprzez analogię zastosowano przepisy art. 37 ust. 2 lit. f ustawy o finansach 
publicznych, zgodnie z którym nie wykazuje się udzielonych ulg, których kwota nie 
przekroczyła 500 zł. 

                        (akta kontroli str. 582-583) 

4. Sporządzone i przekazane Radzie Miejskiej informacje o stanie mienia Gminy za 
lata 2018-2020 nie zawierały elementów wymaganych art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. a i b 
u.f.p. to jest: danych dotyczących przysługujących jednostce samorządu 
terytorialnego praw własności, a także danych dotyczących innych niż własność praw 
majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, 
użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz 
posiadania.  

    (akta kontroli str. 584-598) 

Burmistrz wyjaśnił, iż forma i treść informacji, opracowywana była według 
niezmiennego schematu. Burmistrz w trakcie kontroli NIK sporządził informacę  
o stanie mienia komunalnego Gminy Ośno Lubuskie na dzień 31 grudnia 2021 r., 
która spełniała już wymogi określone art. 267 ust. 1 pkt 3 u.f.p. 

    (akta kontroli str. 599-606) 

W latach 2018-2021 Urząd prawidłowo i zgodnie z ewidencją księgową sporządzał 
sprawozdania dotyczące dochodów budżetowych oraz stanu należności w zakresie 
danych o dochodach, w tym danych o dochodach z majątku Gminy, należnościach  
i zaległościach. Burmistrz wypełniał obowiązki informacyjne w zakresie udzielonej 
pomocy publicznej, jednak dane wykazane w sprawozdaniach do Prezesa UOKiK za 
2020 i 2021 rok, a także w wykazie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej za 2020 rok były nierzetelne. 
Zaniechano również podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych 
umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w I kwartale 2019 roku. 
Burmistrz terminowo przekazywał Radzie Miejskiej informacje o stanie mienia Gminy, 
jednak informacje za lata 2018-2020 nie zawierały wszystkich wymaganych danych.  

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

 

1. Niezwłoczne wystawianie tytułów wykonawczych, to jest po upływie terminu 
określonego w upomnieniu skierowanym do zobowiązanego. 

2. Prawidłowe i terminowe wystawianie wezwań do zapłaty, podejmowanie 
czynności w celu ściągania zaległości, a w przypadkach, gdy jest to konieczne, 
kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego w zakresie należności 
publicznoprawnych.  

3. Kierowanie do organów egzekucyjnych zapytań o stan egzekucji wobec 
zobowiązanych, którym wystawiono tytuły wykonawcze. 

4. W przypadku określenia w uchwale w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania 
ulg w spłacie należności cywilnoprawnych warunków, na jakich mogą być 
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udzielane ulgi stanowiące pomoc publiczną lub pomoc de minimis, skierowanie 
projektu uchwały do Prezesa UOKiK celem zaopiniowania w trybie art. 7 ust. 3 
ustawy o pomocy publicznej. 

5. Dostosowanie programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy oraz 
zasad wynajmowania lokali do wymogów określonych w art. 21 ust. 2 i 3 u.o.p.l. 

6. Sporządzanie i przekazywanie Prezesowi UOKiK rzetelnych sprawozdań  
o udzielonej pomocy de minimis. 

7. Podawanie do publicznej wiadomości kwartalnych informacji o udzielonych 
umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, stosownie do wymogu 
określonego w art. 37 ust. 1 pkt 1 u.f.p. 

8. Podawanie do publicznej wiadomości rzetelnych wykazów, o których mowa  
w przepisie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g u.f.p. 

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Zielonej Górze. 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 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

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

 

Zielona Góra, dnia 10 czerwca 2022 r. 

 

 

 

Kontroler 

Cezary Romanczenko 

starszy inspektor kontroli państwowej 
NIK 

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

podpis 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Zielonej Górze 

p.o. Dyrektor 

Andrzej Aleksandrowicz 

 
 

 

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

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykonania wniosków 


