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I. Dane identyfikacyjne 

Urząd Miejski w Skwierzynie, Rynek 1, 66-440 Skwierzyna (dalej: Urząd). 
 
Pan Lesław Hołownia, od 1 grudnia 2014 r. Burmistrz Skwierzyny (dalej: Burmistrz). 
 
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. 
 
 
Zdzisław Szafrański, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LZG/19/2022 z 14 lutego 2022 r. 
 

                                                  (akta kontroli str. 1-5) 
 

 
1 Dz. U. z 2022 r. poz. 623 - dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 

Urząd podejmował działania zmierzające do wyegzekwowania należności od 
zobowiązanych, jednak część tych działań (dotyczących zarówno należności 
dochodzonych w trybie administracyjnym, jak też należności dochodzonych na drodze 
sądowej) nie było zgodnych z wewnętrznymi uregulowaniami, określającymi procedurę 
kontroli terminowej realizacji niepodatkowych należności budżetowych i likwidacji 
nadpłat oraz procedurę kontroli zarządczej w zakresie prowadzenia egzekucji 
zaległości. W przypadku wybranych do kontroli 40 należności dochodzonych w trybie 
administracyjnym nieterminowo przesyłano niektórym zobowiązanym upomnienia i 
sporządzano tytuły wykonawcze, ponadto Urząd nie prowadził działań informacyjnych 
mających na celu dobrowolne wykonanie obowiązku wpłaty należności przez 
zobowiązanych. W stosunku do 20 wybranych do kontroli należności dochodzonych na 
drodze sądowej również nieterminowo sporządzano niektóre wezwania do zapłaty i 
kierowano sprawy na drogę postępowania sądowego. Pomimo opóźnień w 
podejmowaniu czynności zmierzających do wykonania zobowiązań, nie dopuszczono 
do ich przedawnienia. Do organów egzekucyjnych kierowano zapytania o stan 
egzekucji, a zaległości zabezpieczano hipoteką przymusową.  
Przy udzieleniu ulg w spłacie należności cywilnoprawnych oraz w zakresie pomocy 
publicznej postępowano prawidłowo. Ustalono jednak, że projektu uchwały Rady 
Miejskiej w Skwierzynie, na podstawie której udzielano ulg (oraz projektów uchwał 
zmieniających)3 nie zgłaszano Prezesowi UOKiK, czym naruszono art. 7 ust. 3 ustawy 
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej4. 
Gospodarując gminnym zasobem nieruchomości postępowano prawidłowo, rzetelnie 
i gospodarnie, zgodnie z obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami 
Burmistrza. Gospodarowanie mieniem było zgodne z zasadami prawidłowej gospodarki 
i odbywało się w sposób planowy - przyjęto dokumenty strategiczne i programowe,  
w tym wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Urząd prawidłowo 
ewidencjonował nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości 
oraz nieruchomości jst oddane w użytkowanie wieczyste. Prawidłowo wyłaniano 
wykonawców opracowujących operaty szacunkowe, a także prawidłowo zbywano oraz 
udostępniano nieruchomości z zasobu. Burmistrz prawidłowo ustalał i dochodził 
należności z tytułu opłat adiacenckich (w związku ze scaleniem i podziałem 
nieruchomości lub  podziałem nieruchomości). Kontrola w tym zakresie wykazała 
jednak nieprawidłowości: 

− jeden obiekt budowlany wchodzący w skład gminnego zasobu nieruchomości nie 
został poddany okresowej rocznej kontroli stanu technicznego (art. 62 ust. 1 pkt 1 
ustawy – Prawo budowlane5), a książka jednego obiektu budowlanego była 
nierzetelna - nie dokonano wpisów o przeprowadzeniu dwóch kontroli okresowych, 

− gminna ewidencja nieruchomości dotycząca powierzchni użytkowej budynku była 
nierzetelna – ww. została zaniżona w stosunku do faktycznej o 135,7 m², 

− z opóźnieniem przeprowadzono monitoring wdrażania założeń i realizacji celów 
Programu Rewitalizacji Gminy Skwierzyna na lata 2016-2023, tj. w roku następnym, 
w stosunku do założonego terminu, 

Jednostka prawidłowo i rzetelnie, zgodnie z ewidencją księgową, wykazywała dane o: 
dochodach, należnościach i zaległościach w sprawozdaniach: Rb-27S z wykonania 
planu dochodów - za wyjątkiem dotyczącego 2020 r. - oraz Rb-N o stanie należności 
oraz wybranych aktywów finansowych, a także o stanie nieruchomości w bilansie jst. 

 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
3 Uchwała Nr XLIII/361/10 z dnia 01.10.2010 r. ze zm. 
4 Dz.U. z 2021 r. poz. 743. 
5 Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm. 

OCENA OGÓLNA  



 

4 

 

Dane dotyczące udzielonej pomocy de minimis przekazano Prezesowi UOKiK 
terminowo i zgodnie z treścią decyzji o udzieleniu ulgi. Terminowo sporządzono 
informacje o stanie mienia komunalnego. W zakresie sporządzania sprawozdawczości 
i wykonywania obowiązków informacyjnych stwierdzono poniższe nieprawidłowości: 

− w sprawozdaniu Rb-27 S za 2020 r. (jednostki samorządu terytorialnego) wykazano 
dane niezgodne z danymi wynikającymi ze sprawozdania jednostki, tj. Ośrodka 
Pomocy Społecznej – nie wykazano zaległości netto 2.774.825,87 zł. 

− nie podano do publicznej wiadomości (na stronie BIP gminy) kwartalnych informacji 
o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których 
mowa w art. 60 ufp, dotyczących lat 2018-2019, a informacje dotyczące lat 2020-
2021 były nierzetelne - w zakresie II kwartału 2020 r., I kwartału 2021 r. i  IV kwartału 
2021 r. nie odpowiadały one faktycznym kwotom udzielonych umorzeń. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 

cząstkowe6 kontrolowanej działalności 

1. Analiza realizacji dochodów jednostki samorządu terytorialnego (jst) oraz 
windykacja należności budżetowych. 

1.1. W 2017 r. gmina uzyskała dochody w kwocie 57.844,5 tys. zł (kwotę 24.001,2 tys. 
zł stanowiły dochody własne). W następnych latach odpowiednio: - w 2018 r. 61.136,5 
tys. zł (25.419,2 tys. zł), - w 2019 r. 69.533,3 tys. zł (30.583,2 tys. zł), - w 2020 r. 67.082,8 
tys. zł (27.461,6 tys. zł), - 2021 r. 74.298,4 tys. zł (31.698,8 tys. zł). Plan na 2022 r. 
zakłada uzyskanie dochodów w kwocie 62.108,7 tys. zł, w tym 29.759,1 tys. zł tytułem 
dochodów własnych7. 

(akta kontroli str. 10-101, 439-443, 862-869) 
W 2018 r. dochody Gminy ogółem były wyższe w stosunku do dochodów uzyskanych 
w 2017 r. o 3.291,9 tys. zł. Kwota dochodów własnych wzrosła w 2018 r. o kwotę 1.417,9 
tys. zł w porównaniu z rokiem poprzednim. 
W 2019 r. dochody Gminy ogółem były wyższe w stosunku do dochodów uzyskanych 
w 2018 r. o 8.396,9 tys. zł. Kwota dochodów własnych wzrosła w 2019 r. o kwotę 5.164,0 
tys. zł w porównaniu z rokiem poprzednim. 
W 2020 r. dochody Gminy ogółem były niższe w stosunku do dochodów uzyskanych w 
2019 r. o 2.450,5 tys. zł. Kwota dochodów własnych zmalała w 2020 r. o kwotę 3.121,5 
tys. zł w porównaniu z rokiem poprzednim. 
W 2021 r. dochody Gminy ogółem wyniosły 74.298,4 tys. zł i były wyższe w stosunku 
do dochodów uzyskanych w 2020 r. o 7.215,6 tys. zł (tj. o 10,8%). Kwota dochodów 
własnych wzrosła z kwoty 27.461,6 tys. zł uzyskanej w 2020 r., do kwoty 31.698,8 tys. 
zł uzyskanej w 2021 r. (wzrost o 15,4%). 
W badanym okresie w jednym roku (2020) wystąpił spadek dochodów Gminy, zarówno 
dochodów ogółem, jak i dochodów własnych. 
W badanym okresie kwoty subwencji ogólnej przekazywanej gminie corocznie 
wzrastały i wynosiły: - w 2018 r. 13.529,2 tys. zł (wzrost o 2,7% w stosunku do roku 
poprzedniego), - w 2019 r. 14.461,4 tys. zł (wzrost o 6,9%) , - w 2020 r. 15.403,4 tys. zł 
(wzrost o 6,5%), - w 2021 r. 17.697,9 tys. zł (wzrost o 14,9%). 
W kontrolowanym okresie kwoty dotacji celowych z budżetu państwa przekazanych 
gminie corocznie wzrastały (oprócz roku 2021, w którym kwota ta zmalała) i wynosiły:  
- w 2018 r. 17.230,9 tys. zł (wzrost o 12,8% w stosunku do roku poprzedniego), - w 2019 
r. 17.489,4 tys. zł (wzrost o 1,5%) , - w 2020 r. 19.926,0 tys. zł (wzrost o 13,9%). 

 
6 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. 
7 Wg stanu na 07.03.2022 r.  
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 W 2021 r. kwota dotacji celowych była mniejsza od kwoty uzyskanej w 2020 r. o kwotę 
tys. 549,5 tys. zł (spadek o 2,8%). 
W badanym okresie kwoty środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 
niepodlegających zwrotowi przekazanych gminie corocznie malały i wynosiły: - w 2018 
r. 4.789,1 tys. zł (spadek10,7% w stosunku do roku poprzedniego), - w 2019 r. 3.559,8 
tys. zł (spadek o 25,7%) , - w 2020 r. 1.790,6 tys. zł (spadek o 49,7%), - w 2021 r. 
1.630,7 tys. zł (spadek o 8,9%). 
W kontrolowanym okresie kwoty innych środków określonych w odrębnych przepisach 
przekazanych gminie wynosiły:  
- w 2018 r. 167,9 tys. zł (wzrost o 373,4% w stosunku do roku poprzedniego), - w 2019 
r. 3.439,4 tys. zł (wzrost o 1.947,9%) , - w 2020 r. 2.501,0 tys. zł (spadek o 27,3%),  
- w 2021 r. 3.894,3 tys. zł (wzrost o 55,7%). 
Kwoty otrzymane w 2019 r. dotyczyły głównie dotacji oraz środków przeznaczonych na 
finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych. 
Z kwoty 3,894,3 tys. zł otrzymanej w 2021 r. kwotę 801,0 tys. zł stanowiły środki 
uzyskiwane w ramach funduszu COVID. 
W 2021 r. we wszystkich kategoriach dochodów własnych nastąpił wzrost uzyskanych 
dochodów w stosunku do roku 2020. Procentowe wzrosty w poszczególnych 
kategoriach dochodów własnych (w kolejności od największych do najmniejszych) były 
następujące: - dochody z majątku gminy; wzrost o 86,3% (z 1.878,6 tys. zł do 3.499,7 
tys. zł), - dochody z tytułu opłat; wzrost o 16,3% (z 3.614,6 tys. zł do 4.205,3 tys. zł), - 
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 11,9% (z 9.142,8 
tys. zł do 10.228,7 tys. zł), - dochody z tytułu podatków oraz dodatkowego zobowiązania 
podatkowego związanego z unikaniem opodatkowania w podatkach określonych w pkt 
1 lit. a-d ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego8; wzrost o 7,8% (z kwoty 11.629,4 tys. zł do kwoty 12.536,7 tys. zł), - 
pozostałe dochody własne; wzrost o 3,3% (z 823,9 tys. zł do 850,8 tys. zł), - udziały we 
wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 1,4% (z 372,1 tys. do 377,4 
tys. zł). 

(akta kontroli str. 10-101, 439-443, 862-869) 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że: Wyższe dochody spowodowane były wzrostem stawek 
podatkowych przyjętych przez Radę Miejską oraz wzmożonym obrotem na rynku 
wtórnym nieruchomości (przede wszystkim dotyczyło to gruntów i rynku 
mieszkaniowego). Nastąpił wzrost w dochodach z tytułu opłaty skarbowej, opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi - wzrost spowodowany był przede wszystkim 
podwyższeniem opłat za odbiór odpadów komunalnych. 

(akta kontroli str. 858-861) 
Kwota subwencji ogólnej wzrosła z kwoty 15.403,4 tys. zł otrzymanej w 2020 r., do 
kwoty 17.697,9 tys. zł otrzymanej w 2021 r. (wzrost o 14,9%). 

(akta kontroli str. 10-101, 439-443, 862-869) 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że: Zwiększone dochody z tytułu subwencji dotyczą przede 
wszystkim uzyskanej w roku 2021 po raz pierwszy uzupełniającej subwencji ogólnej  
w kwocie 1.497.575 zł oraz zwiększonej subwencji wyrównawczej. 

(akta kontroli str. 858-861) 
Kwoty innych środków określonych w odrębnych przepisach (w tym środków na 
dofinansowanie własnych inwestycji gmin) wzrosły z kwoty 2.501,0 tys. zł otrzymanej  
w 2020 r. do kwoty 3.894,3 tys. zł otrzymanej w 2021 r. (wzrost o 55,7%). 

(akta kontroli str. 10-101, 439-443, 862-869) 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że: Odnotowano wzrost wpłat z tytułu wieczystego 
użytkowania nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego  
w prawo własności. Rok 2021 również był rokiem nieoczekiwanego popytu na 

 
8 Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, ze zm. 
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nieruchomości gruntowe. Rok 2021 zamknął się również ponadplanowymi dochodami 
z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto uzyskano  
z Krajowego Zasobu Nieruchomości kwotę 3.000.000 zł na wkład własny do budowy  
w ramach Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych lokali mieszkalnych. W ramach 
Funduszu COVID Gmina pozyskała kwotę 801.066,91 zł - są to środki, które dla Gmin 
w poprzednich latach również nie były dostępne. 

(akta kontroli str. 858-861) 
W następujących kategoriach dochodów kwoty uzyskane w 2021 r. były niższe, niż 
kwoty uzyskane w roku 2020: - dotacje celowe z budżetu państwa; w 2021 r. uzyskano 
19.376,4 tys. zł, tj. mniej o 549,5 tys. zł (o 2,8%) niż kwota uzyskana w 2020 r. (19.926,0 
tys. zł); - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;  
w 2021 r. uzyskano 1.630,8 tys. zł, tj. mniej o 159,8 tys. zł (o 8,9%) niż kwota uzyskana 
w 2020 r. (1.790,6 tys. zł). 

(akta kontroli str. 10-101, 439-443, 862-869) 
Odnośnie zmniejszenia wpływów dotacji celowych z budżetu państwa Skarbnik Gminy 
wyjaśniła, że: Wystąpiło zmniejszenie zapotrzebowania na świadczenia w zakresie 
opieki społecznej. 
Odnośnie zmniejszenia wpływów środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 
niepodlegających zwrotowi Skarbnik Gminy wyjaśniła, że: Mniejsze wpływy 
spowodowane były dwoma czynnikami: 1) zakończono realizację niektórych projektów, 
2) zmieniono zasady finansowania projektów.  

(akta kontroli str. 858-861) 
1.2. Sytuacja epidemiologiczna związana z COVID-19 w latach 2020 i 2021 wpłynęła 
wg Skarbnik Gminy na poziom dochodów gminy oraz na realizowane i planowane 
zadania i inwestycje, a także wpłynie na budżet gminy w 2022 r. następująco: Pandemia 
COVID-19 wywołała konieczność uruchomienia dodatkowych środków na walkę z jej 
skutkami gospodarczymi. Możliwości pozyskania tych środków były również na bieżąco 
monitorowane. Wynikiem tych działań było złożenie wniosków o dofinansowanie  
w ramach programów Zdalna Szkoła, Zdalna Szkoła+. Kryzys związany  
z występowaniem pandemii COVID-19 istotnie wpłynął w szczególności na poziom 
wykonania zaplanowanych na 2020 rok dochodów budżetu. Czasowe zamrożenie 
niektórych sektorów gospodarki spowodowało zahamowanie aktywności gospodarczej 
wielu podmiotów, czego konsekwencją było istotne zmniejszenie wpływów w pozycjach 
dochodów własnych Gminy. Znaczny spadek dochodów w 2000 r. w porównaniu do 
roku 2019 odnotowano z tytułu dochodów z majątku, dochodów z tytułu świadczonych 
usług oraz dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa (PIT), podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej, podatku 
od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty 
adiacenckiej. Dodatkowo w wyniku wiosennego lockdownu nie udało się też 
zrealizować zaplanowanych dochodów ze sprzedaży majątku. Istotnie rosną, jak 
choćby te związane z funkcjonowaniem oświaty. Dodatkowo Gmina zmuszona była do 
zwiększenia wydatków na przeciwdziałanie pandemii i jej skutkom, np. ponoszenie 
kosztów zmian standardów sanitarnych, dezynfekcji ulic i budynków czy urządzeń 
użyteczności publicznej, zabezpieczenia w zakresie pomocy społecznej dla ludzi 
starszych, reorganizacji jednostek miejskich. Gmina zmuszona była blokować wydatki 
w roku 2020 celem utrzymania płynności finansowej. 

                                   (akta kontroli str. 858-861) 
1.3. Zmiany przepisów prawa w okresie objętym kontrolą NIK, w szczególności 
dotyczące udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym 
od osób prawnych, uzyskania uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst oraz wpływów 
dotacji i środków z funduszy celowych, zwłaszcza związanych z realizacją programu 
Polski Ład wpłynęły wg Skarbnik Gminy na poziom realizowanych dochodów, w tym 
dochodów własnych, ich strukturę oraz dynamikę następująco: Wyroki WSA, a także 
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NSA zdecydowanie uderzają w dochody jst w odniesieniu do podatku od nieruchomości 
i podatków i opłat lokalnych. Nieprecyzyjne zapisy, możliwość licznych interpretacji 
powodują, że Gmina jako organ podatkowy coraz częściej ma związane ręce  
i przegrywa w sporach z lukami prawnymi systemu podatkowego. Zauważalny jest 
spadek dochodów z tytułu subwencji oświatowej, co przy galopujących wzrostach 
kosztów utrzymania placówek oświatowych powoduje znaczne obciążenie budżetu. 
Ponadto odraczanie terminów płatności podatku PIT i CIT, znaczne ulgi podatkowe 
związane z Polskim Ładem wprowadzają zagrożenie wykonania dochodów bieżących, 
co ma znaczący wpływ na sytuację finansową jst. Wprowadzenie dotacji inwestycyjnych 
mających częściowo złagodzić skutki obniżenia dochodów gmin absolutnie nie 
rozwiązuje bardzo trudnej sytuacji braku nadwyżki operacyjnej. Gmina nie jest w stanie 
waloryzować podatków lokalnych do poziomu niwelującego ogromny wzrost kosztów 
ustawowych zadań realizowanych przez gminy. Ogromna część wydatków ośrodka 
pomocy społecznej została przerzucona na samorząd, bez jakiejkolwiek rekompensaty. 
Zasady finansowania projektów w ramach Polskiego Ładu, a zwłaszcza konieczność 
angażowania w pierwszym etapie całości wkładu własnego Gminy bez możliwości 
udzielania zaliczek powoduje znaczne ograniczenie możliwości wykorzystania tych 
środków. Brak stabilności dochodów w dłuższej perspektywie czasowej powoduje brak 
planowania perspektywicznego, zablokowanie działań inwestycyjnych z uwagi na 
możliwość zapaści finansowej, jak również podważa realność Wieloletniej Prognozy 
Finansowej. Samorząd odczuwa również brak wsparcia w postaci tarcz osłonowych, tak 
jak to się dzieje w przypadku odbiorców indywidualnych w postaci dodatkowych 
subwencji, możliwości zamrożenia cen paliw i energii, dofinansowanie do galopujących 
podwyżek stóp procentowych. 

   (akta kontroli str. 858-861) 
1.4. W badanym okresie bieżące wydatki oświatowe wynosiły: - w 2018 r. 18.839,2 tys. 
zł, - w 2019 r. 19.859,7 tys. zł, - w 2020 r. 19.237,5 tys. zł, - w 2021 r. 20.430,8 tys. zł. 
Wg planu na 2022 r. wysokość bieżących wydatków oświatowych wyniesie 22.450,5 
tys. zł. 
W okresie objętym kontrolą bieżące dochody oświatowe wynosiły: - w 2018 r. 12.385,7 
tys. zł, - w 2019 r. 13.059,4 tys. zł, - w 2020 r. 12.927,0 tys. zł, - w 2021 r. 13.372,6 tys. 
zł. Wg planu na 2022 r. wysokość bieżących dochodów oświatowych wyniesie 12.784,5 
tys. zł. 
Część oświatowa subwencji ogólnej corocznie w całym kontrolowanym okresie (lata 
2018-2021) nie była wystarczająca, aby sfinansować wydatki gminy na oświatę.  
W badanym okresie nie wystąpiły przypadki przeznaczenia środków pochodzących  
z subwencji oświatowej na inne zadania niż zadania oświatowe. I tak: 

Wysokość luki (różnicy między bieżącymi wydatkami, a bieżącymi dochodami 
oświatowymi) dotyczącej finansowania oświaty wynosiła:  
- w 2018 r. 6.453,5 tys. zł, - w 2019 r. 6.800,3 tys. zł, - w 2020 r. 6.310,5 tys. zł, - w 2021 
r. 7.058,2 tys. zł. Wg planu na 2022 r. wysokość luki dotyczącej finansowania oświaty 
wyniesie 9.665,9 tys. zł. 
W 2021 r. luka dotycząca finansowania oświaty była wyższa o 747,7 tys. zł, niż luka 
która wystąpiła w 2020 r. Natomiast wg planu na 2022 r. luka ta będzie wyższa o 2.607,7 
tys. zł, niż luka która wystąpiła w 2021 r.  

                                     (akta kontroli str. 10-102, 445) 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że głównymi przyczynami wzrostu wydatków oświatowych 
były: - wzrost liczby uczniów niepełnosprawnych, - w szkole ogólnodostępnej dla 
uczniów, u których orzeczono autyzm, zespół Aspergera lub niepełnosprawność 
sprzężoną, konieczne jest zatrudnienie nauczyciela wspomagającego lub asystenta 
nauczyciela, - zmniejszenie liczby uczniów w oddziałach, - stopień finansowania 
wydatków przedszkolnych przez subwencję oświatową i dotację przedszkolną jest 
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znikomy, - wzrost orzeczeń z poradni psychologicznych,  wzrost wynagrodzeń zgodnie 
z Kartą Nauczyciela nie pokryty wzrostem subwencji oświatowej. 
Algorytm wyliczenia wielkości należnej samorządom subwencji oświatowej nie jest 
narzędziem obliczania kwoty subwencji, a jedynie sposobem jej podziału na jst.                                
(akta kontroli str. 955-957) 

1.5. Od 27.04.2017 r. do 31.01.2019 r. r. miesięczna stawka opłaty za odpady 
komunalne od mieszkańca gminy wynosiła 8 zł - jeśli odpady były zbierane w sposób 
selektywny, oraz 13 zł - jeśli odpady nie były zbierane w sposób selektywny. W okresie 
objętym kontrolą ww. stawki były systematycznie podwyższane, do odpowiednio:  

− 12 zł i 19 zł - stawki obowiązywały od 01.02.2019 r. do 30.04.2020 r., 

− 25 zł i 50 zł - od 01.05.2020 r. do 31.03.2022 r., 

− 30 zł i 60 zł - od 01.04.2022 r.  
                               (akta kontroli str. 1171-1172) 

1.6. Zaległości netto9 z tytułu dochodów własnych na koniec poszczególnych lat 
objętych kontrolą NIK wynosiły: 
- 2018 r. 11. 883,8 tys. zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 11,2%),  
- 2019 r. 12.491,7 tys. zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 5,1%),  
- 2020 r. 13.510,5 tys. zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 8,2%),  
- 2021 r. 14.559,8 tys. zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 7,8%). 
Najwyższe wzrosty zaległości netto w latach 2018-2021 wystąpiły na koniec każdego 
roku w stosunku do roku poprzedniego w zakresie podatku od nieruchomości; z 2.644,3 
tys. zł w 2017 r. do 3.088,7 tys. zł w 2018 r. (wzrost o 444,4 tys. zł - 16,8%), do 3.443,5 
tys. zł w 2019 r. (o 354,8 tys. zł - 11,5%), do 4.124,8 tys. zł w 2020 r. (o 681,3 tys. zł - 
19,8%), oraz do 4.676,7 tys. zł w 2021 r. (o 551,9 tys. zł - 13,4%). 

  (akta kontroli str. 10-101, 574-576) 
Z dokumentacji systemu kontroli zarządczej10 wynika m.in., że w 2018 r. założono 
zrealizować dochody z tytułu podatków na poziomie nie niższym niż 96% planu  
i utrzymać poziom należności wymagalnych w stosunku do należności ogółem na 
poziomie nie wyższym niż 7%. W 2018 r. zrealizowano pierwszy wskaźnik (99,96%)  
i nie utrzymano poziomu należności nieprzekraczającego 7% (wyniósł on 19,41%) 
Przyczyną był wzrost zadłużenia dłużników alimentacyjnych, wzrost zadłużenia  
w opłacie za gospodarowanie odpadami. W 2019 r. planowano zrealizować dochody  
z tytułu podatków11 na poziomie nie niższym niż 96%, zrealizowano na poziomie 
104,23% planu. W 2020 r. oraz w 2021 r. brak było postanowień o oczekiwanym stopniu 
realizacji dochodów z tytułu podatków. 

(akta kontroli str. 163-213, 535-549, 1021-1026) 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że: na wzrost zaległości w podatku od nieruchomości ma 
wpływ kilku podatników, którzy nie płacą swoich zobowiązań, np. w przypadku pięciu 
największych podatników wzrost zaległości w 2021 r. w stosunku do 2020 r. wyniósł 
ponad 553 tys. zł. Wzrost zaległości wynika również z rosnącego zadłużenia wobec 
budżetu państwa od dłużników alimentacyjnych, które w zakresie budżetu Gminy 
stanowią 5% dochodów przypisanych budżetowi państwa, stąd automatycznie ta kwota 
jest powiększana. Wzrost dochodów z majątku gminy Skarbnik uzasadniała wzrostem 
zadłużenia dotyczącym najemców lokali komunalnych, którzy w sposób ciągły nie płacą 
swoich zobowiązań, a sytuacja pandemiczna w kraju znacząco utrudniła egzekucję 

 
9 Należności pozostałe do zapłaty, których termin zapłaty minął i mogą być egzekwowane. Zaległości netto nie obejmują: zaległości 
płatnych w ratach (jeżeli termin spłaty raty nie minął), odroczonych (w przypadku, gdy odroczony termin płatności nie minął), kwot 
objętych wstrzymaniem wykonania decyzji na mocy postanowienia organu podatkowego, sądu administracyjnego lub odrębnych 
przepisów oraz zaległości objętych postępowaniem ugodowym, układowym lub restrukturyzacyjnym. 
10 Oświadczenia Burmistrza o stanie kontroli zarządczej oraz dokumenty pn.: - Szacowanie ryzyka w poszczególnych obszarach 
działalności UM i jednostek podległych, - Przydział celów zgodnie z planem działalności, - Najważniejsze cele do realizacji, - 
Zidentyfikowane kluczowe ryzyka realizacji celów przyjętych w planie działalności, - Stopień wykonania celów przyjętych do 
realizacji. 
11 Plan określony dla referatu podatków i opłat lokalnych. 
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zaległości, chociażby w postaci zakazów eksmisji. Przeciągające się procedury prawne 
i brak możliwości bezzwłocznego reagowania powodują przebywanie dłużników  
w zajmowanych lokalach i powiększanie się zaległości. 
Dochody w tytułu opłat - wzrost zaległości dotyczących opłaty adiacenckiej nastąpił na 
skutek wydanych w 2021 r. dwóch decyzji Burmistrza12. 

(akta kontroli str. 969-970, 1173-1176) 
1.7. W Regulaminie organizacyjnym Urzędu13 zapisano, że do zadań referatu podatków 
i opłat lokalnych należy m.in. prowadzenie egzekucji administracyjnej, prowadzenie  
i aktualizacja tytułów wykonawczych, prowadzenie rejestrów wymiarowych oraz 
rejestrów przypisów i odpisów w podatkach, prowadzenie ewidencji wpłat i windykacji 
należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, obrotu mieniem, czynszów za 
dzierżawę terenu, przekształceń wieczystego użytkowania w prawo własności oraz 
innych niepodatkowych należności budżetowych. W zakresach obowiązków 
pracowników ww. referatu14 wyszczególniono, że do ich zadań należą m.in.: - bieżąca 
weryfikacja zaległości podatkowych i prowadzenie czynności windykacyjnych  
w zakresie podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - wystawianie wezwań do zapłaty, - 
wystawianie upomnień, - wystawianie tytułów wykonawczych, - prowadzenie ewidencji 
tytułów wykonawczych i upomnień. 
W Urzędzie Miejskim ustalono wewnętrzną procedurę dotyczącą m.in. dochodzenia 
należności, w tym mających charakter cywilnoprawny, w celu zapewnienia terminowego 
podejmowania w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania 
zobowiązania. W załączniku nr 9 do zarządzenia Burmistrza15 z dnia 14.08.2014 r.  
w sprawie ustalenia procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości 
zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ustalono procedurę 
kontroli terminowej realizacji podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych  
i likwidacji nadpłat oraz procedurę kontroli zarządczej w zakresie prowadzenia egzekucji 
zaległości.  

(akta kontroli str. 870-934, 1032-1046) 
 
Należności dochodzone w trybie egzekucji administracyjnej 
1.8. Zgodnie z art. 6 § 1b ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji16, przed podjęciem czynności zmierzających do 
zastosowania środków egzekucyjnych wierzyciel może podejmować działania 
informacyjne wobec zobowiązanego zmierzające do dobrowolnego wykonania przez 
niego obowiązku. 
Analiza najwyższych należności od 40 podmiotów zalegających z wpłatami17 wykazała, 
że wobec żadnego z tych podmiotów zalegających z wpłatą nie podejmowano działań 
zmierzających do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązków. Inspektor ds. 

 
12 1) znak RG.3134.11.2021 z dnia 05.10.2021 r. na kwotę 18.863,25 zł. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wlkp. 
decyzją z dnia 02.12.2021 r. znak SKO.Go/441-Sz.M./1961/21 utrzymało  w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji.  Na 
decyzję SKO zobowiązani  złożyli skargę  do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. Mając na uwadze przepis 
art. 16 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) ww. 
decyzja Kolegium z dnia 02.12.2021 r. znak SKO.Go/441-Sz.M./1961/21 nie jest prawomocna.  
2) znak RG.3134.6.2021 z dnia 09.11.2021 r. na kwotę 5.832,75 zł. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wlkp. 
decyzją z dnia 13.12.2021 r. znak SKO.Go/441-Sz.M./2194/21 utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji.  Na decyzję 
SKO zobowiązany  złożył  skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. Mając na uwadze przepis art. 16 
§ 3 Kpa ww. decyzja Kolegium z dnia 13.12.2021r. znak SKO.Go/441-Sz.M./2194/21 nie jest prawomocna. 
13 Stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 120.10.2021 Burmistrza Skwierzyny z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu 
organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie (ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza: - nr 120.18.2011 z 
dnia 26.05.2021 r., - nr 120.25.2021 z dnia 24.08.2021 r., - nr 120.27.2021 z dnia 27.10.2021 r., - nr 120.36.2021 z dnia 13.12.2021 
r., - nr 120.3.2022 z dnia 27.01.2022 r.). 
14 Podczas przeprowadzania kontroli NIK w skład tego referatu wchodziły następujące stanowiska pracy: - kierownik referatu, - 
cztery stanowiska ds. podatków i opłat lokalnych. 
15 Nr 125/VI/2014 obowiązującego podczas kontroli NIK. 
16 Dz. U. z 2022 r. poz. 749, ze zm. 
17 Wszystkie należności dotyczyły podatku od nieruchomości, uiszczanego przez osoby prawne i fizyczne - po 10 spraw z 2018 r., 
2019 r., 2020 r., 2021 r. 
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podatków i opłat lokalnych wyjaśniła, że przyczyna niepodejmowania działań było to, iż 
byli to podatnicy stale zalegający z zapłatą należności, a działania informacyjne wobec 
tych podatników byłyby nieskuteczne. 

(akta kontroli str. 1063-1085) 
1.9. W poszczególnych latach okresu objętego kontrolą wysyłano dłużnikom 
następujące ilości upomnień na następujące kwoty ogółem: - w 2018 r. 1.802 
upomnienia na kwotę 1.285.934,67 zł18, - w 2019 r. 1.789 upomnień na 1.390.274,43 
zł19, - w 2020 r. 1.876 upomnień na 1.404.998,43 zł20, - w 2021 r. 2.319 upomnień na 
1.444.925,30 zł21. 

                               (akta kontroli str. 425-437) 
1.10. Analiza spraw dotyczących najwyższych zaległości od 40 podmiotów22 wykazała, 
że upomnienia spełniały wymogi formalne określone przepisami prawa,  
w szczególności zamieszczono w nich zagrożenie wszczęcia egzekucji po upływie 7 dni 
od dnia doręczenia. W Urzędzie w kontrolowanym okresie obowiązywały wewnętrzne 
uregulowania dotyczące dochodzenia należności w trybie egzekucji administracyjnej, 
zgodnie z którymi upomnienia sporządza się nie później niż 30 dni od daty płatności, 
a tytuły wykonawcze wystawia się nie później niż 30 dni od daty doręczenia upomnienia 
(załącznik nr 9 do ww. zarządzenia Burmistrza z dnia 14.08.2014 r.). Upomnienia 
przesyłano terminowo, za wyjątkiem 18 upomnień – opis nieprawidłowości został 
zamieszczony w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 
Na skutek przesłanych upomnień dokonano wpłat: w 2019 r. w dwóch przypadkach po 
7.491 zł, a w 2021 r. - w jednym przypadku na kwotę 3.061 zł. W 2018 r. oraz w 2020 r. 
dłużnicy do których przesłano upomnienia nie dokonywali żadnych wpłat.  

                                   (akta kontroli str. 446, 967, 1032-1046, 1063-1083) 

1.11. Stosownie do art. 18a § 1 ww. ustawy postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
Rejestr Należności Publicznoprawnych jest prowadzony w systemie 
teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Rada Miejska 
nie podjęła uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza do wprowadzania danych do 
Rejestru Należności Publicznoprawnych23, a Urząd nie wprowadzał danych 
dotyczących należności pieniężnych do ww. rejestru. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że: Gmina zwraca szczególną uwagę na windykację 
należności, jednak nie zdecydowano się jeszcze na tę możliwość. Niemniej prowadzone 
są dyskusje w ścisłym kręgu kierownictwa Urzędu uwzględniające wszystkie aspekty 
wprowadzania danych do tego rodzaju rejestru. Również w kontekście wykorzystaniu 
rejestru jako kolejnego narzędzia przymusu spłaty długów wobec jst. Być może  
w najbliższym czasie stosowny projekt uchwały zostanie przedstawiony Radzie 
Miejskiej w Skwierzynie do procedowania. 

                                   (akta kontroli str. 446, 1059-1060) 
1.12. W poszczególnych latach okresu objętego kontrolą wystawiono następujące liczby 
tytułów wykonawczych na kwoty ogółem: - w 2018 r. 377 tytułów wykonawczych na 
kwotę ogółem 488.726,60 zł, - w 2019 r. 446 na 586.013,11 zł, - w 2020 r. 329 na 
895.168,90 zł, - w 2021 r. 597 na 1.083.048,90 zł. 

                               (akta kontroli str. 425-437) 

 
18 Stan zaległości na koniec roku poprzedniego (2017) wynosił łącznie 2.593.865,69 zł. 
19 Stan zaległości na koniec roku poprzedniego (2018) wynosił łącznie 1.628.298,90 zł. 
20 Stan zaległości na koniec roku poprzedniego (2019) wynosił łącznie 4.292.184,62 zł. 
21 Stan zaległości na koniec roku poprzedniego (2020) wynosił łącznie 5.171.088,10 zł. 
22 Wszystkie należności dotyczyły podatku od nieruchomości, uiszczanego przez osoby prawne i fizyczne - po 10 spraw z 2018 r., 
2019 r., 2020 r., 2021 r. 
23 Art. 18 d § 4 ww. ustawy stanowi, że jednostka samorządu terytorialnego, reprezentowana przez organ wykonawczy, wprowadza 
do przedmiotowego rejestru dane, o których mowa w art.18 b § 2 ustawy, jeżeli posiada na to zgodę wyrażoną w uchwale rady 
gminy. Uchwała określa rodzaj należności pieniężnej jednostki samorządu terytorialnego, o której dane są przekazywane do 
rejestru. 
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1.13. Analiza najwyższych zaległości od 40 podmiotów zalegających z wpłatami 
wykazała, że terminowo wystawiano ww. tytuły wykonawcze, za wyjątkiem 6 
przypadków. Opis nieprawidłowości został ujęty w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 
Tytuły wykonawcze były wystawiane zgodnie z obowiązującymi wzorami. W okresie tym 
nie wystąpiły przypadki wstrzymania egzekucji z powodu zastosowania przez Urząd 
niewłaściwego wzoru tytułu wykonawczego. W próbie objętej kontrolą nie wystąpiły 
przypadki niewystawienia przez Urząd tytułów wykonawczych mimo bezskutecznego 
upływu terminu wskazanego w upomnieniu. 

                                    (akta kontroli str. 1063-1083, 1135-1137, 1145) 
Należności dochodzone na drodze sądowej 

1.14. Rada Miejska nie skorzystała z prawa podjęcia uchwały w sprawie 
niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jst lub jej 
jednostkom organizacyjnym24. W toku kontroli NIK, w dniu 24.04.2021 r. Rada Miejska 
podjęła uchwałę25 w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której 
mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.  
Zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami dotyczącymi dochodzenia należności na 
drodze sądowej (załącznik nr 9 do zarządzenia Burmistrza z dnia 14.08.2014 r.) 
wezwanie do zapłaty sporządza się nie później niż 30 dni od daty płatności, a kierowanie 
spraw na drogę postępowania sądowego odbywa się nie później niż 30 dni od daty 
określonej w wezwaniu do zapłaty. 

(akta kontroli str. 1032-1046, 1144-1145) 
1.15. W poszczególnych latach objętych kontrolą wysłano następującą liczbę wezwań 
do zapłaty: - w 2018 r. 11426, - w 2019 r. 5227, - w 2020 r. 10228, - w 2021 r. 19129.  
Kierownik referatu podatków i opłat lokalnych Urzędu wyjaśniła, że: w 2019 roku 
wysłano mniej wezwań do zapłaty ponieważ było mniej dłużników. Nastąpiło to na 
skutek wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 
własności tych gruntów30. W roku 2019 wydano 284 zaświadczeń z urzędu oraz 5 
zaświadczeń na wniosek właściciela potwierdzających, że z dniem 1 stycznia 2019 r. 
prawo użytkowania wieczystego gruntów spełniających warunki ustawy przekształciło 
się w prawo własności tych gruntów. Na podstawie art. 7 ust. 5 ww. ustawy opłatę wnosi 
się w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy opłatę 
należną za rok 2019 należało wpłacić w terminie do dnia 29 lutego 2020 r. 

                                        (akta kontroli str. 425-437, 1177) 
1.16. Analiza dotycząca wpłacania w 2020 r. oraz w 2021 r. przez 20 podmiotów 
dzierżawiących nieruchomości gminne kwot z tytułu dzierżawy wykazała, że 
w przypadkach, gdy korzystający z udostępnionych z zasobu gminy nieruchomości nie 
regulowali terminowo zaległości Urząd podejmował następujące działania: pobierano 
kwoty na spłatę zaległości z nadpłat osób zobowiązanych, telefonowano do dłużników 
z przypomnieniem o terminie, tytule i kwocie zaległej należności, naliczano  
i egzekwowano wpłatę odsetek od nieterminowych wpłat, wystawiano wezwania do 

 
24 W odniesieniu do małych kwotowo należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jst rada gminy może, w drodze 
uchwały, postanowić o niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jst lub jej jednostkom 
organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł, a w przypadku należności z tytułu rekompensaty, o które j 
mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 893, ze zm.) - jeżeli jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu w rozumieniu tej ustawy albo większa od 
tego świadczenia, oraz w regulacjach art. 15 zzzf i art. 15 zzzg ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, ze zm.), które weszły w życie 31 marca 2020 r. 
25 Nr XXXVI/278/21 
26 Stan zaległości na koniec roku poprzedniego (2017) wynosił łącznie 636.462,80 zł. 
27 Stan zaległości na koniec roku poprzedniego (2018) wynosił łącznie 703.216,36 zł. 
28 Stan zaległości na koniec roku poprzedniego (2019) wynosił łącznie 755.483,14 zł. 
29 Stan zaległości na koniec roku poprzedniego (2020) wynosił łącznie 826.955,89 zł. 
30 Dz. U. z 2020 r. poz. 2040, ze zm. 
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zapłaty. Przyczyną niewystawiania wezwań do zapłaty były: zapłata (dwóch dłużników), 
możliwości wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych31 (cztery sytuacje), 
jednak w tych przypadkach, telefonowano do dłużnika informując o zadłużeniu, które 
posiada zobowiązany z tytułu kwoty głównej oraz odsetek. W badanej próbie nie 
wystąpiła konieczność kierowania spraw do sądu. 

(akta kontroli str. 1027-1031, 1177) 
1.17. W przedsądowych wezwaniach do zapłaty przesłanych przez Urząd podmiotom 
posiadającym zaległości dochodzone na drodze sądowej zamieszczano informacje o:  
- możliwości skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, a następnie 
egzekucyjnego, - wysokości należności głównej oraz odsetek (datę, od której nalicza 
się odsetki, kwotę odsetek do zapłaty na dzień wystawienia wezwania do zapłaty wraz 
z informacją o sposobie ich wyliczenia na dzień dokonania płatności), - innych kosztach 
(np. kosztach sporządzenia i wysłania wezwania do zapłaty), - wyznaczonym terminie 
płatności z łączną kwotą do zapłaty według stanu na dzień wystawienia wezwania, - 
tym, w jaki sposób można uiścić należność. 
Kontrola najwyższych należności od 20 podmiotów zalegających z wpłatami32 
wykazała, że na skutek przesłanych wezwań do zapłaty dokonano wpłaty zaległości - 
w 2020 r. jeden dłużnik wpłacił kwotę 256 zł (spłata częściowa), a pozostali dłużnicy nie 
dokonali żadnych wpłat. 

                                    (akta kontroli str. 968, 1138-1140) 
1.18. W poszczególnych latach objętych kontrolą skierowano na drogę postępowania 
sądowego (po bezskutecznych upływach terminów określonych w wezwaniach do 
zapłaty zaległości) następujące liczby spraw: - w 2018 r. 14 na kwotę 50.604,38 zł,  
- w 2019 r. cztery na 23.320,34 zł, - w 2020 r. nie kierowano spraw na drogę 
postępowania sądowego, - w 2021 r. 21 na kwotę 154.534,82 zł. 
Przed przekazaniem spraw do obsługi prawnej Urzędu przez pracownika referatu 
podatków i opłat lokalnych Urzędu analizowane były koszty prowadzenia egzekucji 
sądowej. Po przekazaniu spraw radcom prawnym decyzje o dalszym biegu windykacji 
podejmowali radcowie prawni obsługujący Urząd wraz z pracownikami. Radcowie 
prawni po przekazaniu im spraw odnośnie dalszego sposobu postępowania 
współpracowali z merytorycznymi pracownikami ww. referatu. 
W badanym okresie Burmistrz nie zawierał ugód, o których mowa w art. 54a ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych33. 

(akta kontroli str. 425-437, 1145) 
1.19. Po upływie terminów określonych w wezwaniach o zapłatę kierowano sprawy do 
radcy prawnego zajmującego się kierowaniem spraw do sądu oraz kierowano pozwy  
o zapłatę lub podejmowano inne czynności zmierzające do przerwania biegu 
przedawnienia. Po uzyskaniu prawomocnego i wykonalnego orzeczenia sądu 
nakazującego zapłatę kierowano sprawy na drogę egzekucji komorniczej, sporządzając 
odpowiedni wniosek do komornika sądowego.  

W poszczególnych latach objętych kontrolą przekazano do egzekucji komorniczej 
dziewięć tytułów wykonawczych, tj. w 2018 r. osiem na kwotę 9.315,86 zł, a w 2021 r. 
jeden - na kwotę 36.215 zł. W latach 2019-2020 nie kierowano tytułów wykonawczych 
do egzekucji komorniczej. 

(akta kontroli str. 425-437, 1138-1140) 
1.20. W latach 2018-2021 nie wystąpiły przypadki niepodejmowania żadnych czynności 
zmierzających do wyegzekwowania zaległości, pomimo bezskutecznego upływu 

 
31 Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, ze zm. 
32 Wszystkie należności dotyczyły opłat za wieczyste użytkowanie gruntu, które powinny być uiszczane przez osoby prawne i 
fizyczne - po 5 spraw z każdego roku objętego kontrolą. 
33 Dz. U z 2021 r. poz. 305, ze zm. 
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terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty. Stwierdzono jednak, że wezwania do 
zapłaty i sprawy na drogę postępowania kierowano nieterminowo. Opis 
nieprawidłowości zawarto w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 1145) 

Zaległości przedawnione, nieściągalne 
1.21. W załączniku nr 9 do ww. zarządzenia Burmistrza z dnia 14.08.2014 r. opisano 
m.in. dokumentację tworzoną w przypadku przedawnienia zobowiązań, dokumentację 
tworzoną w związku z odpisywaniem należności przedawnionych oraz dokumentację 
związaną z wystawianiem not księgowych.  

(akta kontroli str. 1032-1046, 1129) 
1.22. W poszczególnych latach badanego okresu wysłano do organów egzekucyjnych 
następujące liczbę zapytań o stan egzekucji: - w 2018 r. 34, - w 2019 r. 40, - w 2020 r. 
39, - w 2021 r. 110. 

                                   (akta kontroli str. 1129) 
1.23. W badanym okresie nie wystąpiły przypadki przedawnienia zaległości (w próbach 
kontrolnych), a także nie odpisywano w księgach rachunkowych należności 
przedawnionych. Zaległości były zabezpieczane przez Urząd hipoteką przymusową. W 
poszczególnych latach badanego okresu hipotekę przymusową ustanawiano w 
następujących liczbach zaległości:  w 2018 r. 8, w 2019 r. 11, w 2020 r. 7, w 2021 r. 15. 

                                            (akta kontroli str. 1129) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 
1. W 2018 r. w 15 przypadkach (na 20 badanych) oraz w 2019 r. w 3 przypadkach (na 
20 badanych) upomnienia dotyczące zaległości z tytułu podatku od nieruchomości 
sporządzono nieterminowo, tj. po upływie 30 dni do dnia płatności34. Było to niezgodne 
z postanowieniami załącznika nr 9 do zarządzenia Burmistrza35 z dnia 14.08.2014 r. w 
którym zapisano m.in., iż upomnienia sporządza się nie później niż 30 dni od daty 
płatności.  
Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych wyjaśniła, że przyczyną nieprawidłowości był 
nadmiar pracy. Opóźnienia w wystawianiu upomnień dotyczyły przeważnie pierwszego 
kwartału danego roku, w którym mam najwięcej pracy, głównie w zakresie sporządzania 
sprawozdań i wysyłania decyzji wymiarowych na bieżący rok podatkowy. 

  (akta kontroli str. 425-437, 1032-1046, 1063-1085) 
2. W 2018 r. w 2 przypadkach (na 20 badanych) oraz w 2019 r. w 4 przypadkach (na 20 
badanych) tytuły wykonawcze wystawiono po upływie 30 dni do dnia doręczenia 
upomnienia36. Było to niezgodne z postanowieniami załącznika nr 9 do zarządzenia 
Burmistrza z dnia 14.08.2014 r., w którym zapisano m.in., iż tytuły wykonawcze 
wystawia się nie później niż 30 dni od daty doręczenia upomnienia. Inspektor ds. 
podatków i opłat lokalnych wyjaśniła, że przyczyna tego stanu był nadmiar pracy. 

(akta kontroli str. 425-437, 1032-1046, 1063-1085) 
3. Wezwania do zapłaty dotyczące opłat za wieczyste użytkowanie gruntu (12 spośród 
20 objętych kontrolą) były kierowane do zobowiązanych nieterminowo, tj. po upływie 30 
dni od daty płatności: 
- w 2018 r. - po upływie 50 dni i 380 dni, 
- w 2020 r. - po upływie 55 dni, 84 dni, 91 dni, 85 dni, 
- w 2021 r. - po upływie 61 dni, 82 dni, 60 dni, 60 dni, 60 dni, 49 dni. 
Było to niezgodne z postanowieniami ww. załącznika nr 9 do zarządzenia Burmistrza 
z dnia 14.08.2014 r. 

 
34 W 2018 r. w terminach od 1 do 39 dni po upływie terminu płatności. W 2019 r. w terminach od 4 do 42 dni po upływie terminu 
płatności. 
35 Nr 125/VI/2014 obowiązującego podczas kontroli NIK. 
36 W 2018 r. w terminach od 32 do 33 dni po upływie terminu płatności. W 2019 r. w terminach od 32 do 41 dni po upływie terminu 
płatności. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Kierownik referatu podatków i opłat lokalnych Urzędu jako przyczynę nieprawidłowości 
wskazała trzykrotną zmianę pracownika w okresie objętym kontrolą. Powodem 
opóźnienia w wysyłaniu wezwań w 2020 i 2021 roku była pandemia Covid-19 oraz 
zmiana pracownika na tym stanowisku. Podinspektor została zatrudniona w trakcie 
trwania pandemii. Przez pewien czas w Urzędzie praca prowadzona była w systemie 
hybrydowym, co opóźniło zapoznanie się nowego pracownika z prowadzonymi 
sprawami. Ponadto pracownik często przebywał na zwolnieniu lekarskim. 
Podinspektor odpowiedzialna za dochodzenie przedmiotowych należności wyjaśniła, 
że: Pracuję w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie od października 2020 r. Okres od 
października 2020 r. do grudnia 2020 r. był dla mnie okresem przygotowawczym do 
pracy na samodzielnym stanowisku. (…). Częsta nieobecność w pracy doprowadziła do 
gromadzenia się wielu spraw, w związku z czym w pierwszej kolejności zajęłam się 
wysyłaniem wezwań do zapłaty i dochodzeniem najstarszych należności, by nie 
doprowadzić do przedawnienia spraw. 

                                (akta kontroli str. 1032-1046, 1138-1140, 1146-1149) 
4. W 13 przypadkach (spośród 20 badanych) kierowanie spraw do obsługi prawnej 
Urzędu odbywało się nieterminowo,  później niż 30 dni od daty określonej w wezwaniu 
do zapłaty: 
- w 2019 r. - po upływie 632 dni, 764 dni, 31 dni, 
- w 2020 r. - po upływie 504 dni, 365 dni, 368 dni, 216, 
- w 2021 r. - po upływie 99 dni, 78 dni, 159 dni, 147 dni, 172 dni, 126. 
Było to niezgodne z postanowieniami ww. załącznika nr 9 do zarządzenia Burmistrza z 
dnia 14.08.2014 r. Ponadto, w 6 przypadkach brak było w Urzędzie dokumentów,  na 
podstawie których można byłoby określić po ilu dniach od upływu terminu określonego 
w wezwaniu do zapłaty kierowano sprawy do obsługi prawnej Urzędu (w 2018 r. – 
cztery,  w 2019 r. – dwie sprawy). 
Kierownik referatu podatków i opłat lokalnych Urzędu wyjaśniła, jak powyżej oraz, że: 
Aby nie dopuścić do przedawnienia należności podinspektor w pierwszej kolejności 
przekazywała do radcy prawnego celem prowadzenia postępowań sądowych sprawy 
dotyczące najstarszych zaległości. Podinspektor odpowiedzialna za dochodzenie 
przedmiotowych należności wyjaśniła, jak powyżej, oraz że: w okresie pandemii Sądy 
pracowały w ograniczonym zakresie. 

                                 (akta kontroli str. 1032-1046, 1138-1140, 1146-1149) 
Działania Urzędu w zakresie dochodzenia zaległości nie były rzetelne i zgodne z 
wewnętrznymi uregulowaniami, gdyż zarówno w odniesieniu do należności 
dochodzonych w trybie egzekucji administracyjnej, jak i należności dochodzonych na 
drodze sądowej nie przestrzegano zapisów załącznika nr 9 do zarządzenia Burmistrza37 
z dnia 14.08.2014 r.38, w której ustalono m.in. procedurę kontroli terminowej realizacji 
podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych. 
Nieterminowo przesyłano zobowiązanym upomnienia39, oraz sporządzano tytuły 
wykonawcze40. W stosunku do wybranych do kontroli należności dochodzonych na 
drodze sądowej Urząd również nieterminowo sporządzał wezwania do zapłaty41, oraz 
kierował sprawy na drogę postępowania sądowego42 . 

 
37 Nr 125/VI/2014 obowiązującego podczas kontroli NIK. 
38 w sprawie ustalenia procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i 
dokonywania wydatków. 
39 np. w 2018 r. w 15 przypadkach, tj. od 1 do 39 dni po upływie terminu płatności. 
40 np. w 2018 r. w 2 przypadkach, tj. od 32 do 33 dni po upływie terminu płatności. 
41 np. w 2021 r. 6 wezwań do zapłaty wysłano po upływie 30 dni od daty płatności, tj. po upływie 61 dni, 82 dni, 60 dni, 60 dni, 60 
dni, 49 dni. 
42 np. w 2021 r. w 6 przypadkach kierowano sprawy do obsługi prawnej Urzędu po upływie 30 dni od daty określonej w wezwaniu 
do zapłaty, tj. po upływie 99 dni, 78 dni, 159 dni, 147 dni, 172 dni, 126 dni. 

OCENA CZĄSTKOWA 
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Urząd podejmował jednak skuteczne działania, aby nie dopuścić do przedawnienia 
powyższych i innych należności. Do organów egzekucyjnych kierowano zapytania o 
stan egzekucji, a zaległości zabezpieczano hipoteką przymusową. 

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

2.1. W latach 2018-2021 do Urzędu wpłynęło 10 wniosków o udzielenie ulg w spłacie 
należności cywilnoprawnych oraz niepodatkowych należności budżetowych  
o charakterze publicznoprawnym, w tym: w 2020 r. pięć wniosków na kwotę 
13.012,59 zł, a w 2021 r. pięć wniosków na kwotę 22.572,81 zł. 
Na podstawie ww. wniosków udzielono czterech ulg (w całości lub części wnioskowanej 
kwoty) w postaci umorzeń należności, w kwocie ogółem 10.040,73 zł43, na rzecz jednej 
jednostki organizacyjnej (Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie) oraz trzech osób 
fizycznych.  Przyczyną udzielenia ulgi (umorzenia w dniu 16.10.2020 r. całości 
należności w kwocie 3.473,54 zł tytułem opłaty za trwały zarząd) Ośrodkowi Sportu i 
Rekreacji w Skwierzynie była trudna sytuacja finansowa zakładu budżetowego powstała 
na skutek pandemii COVID-19. W pozostałych trzech przypadkach przyczyną 
udzielenia ulg, tj. umorzeń kwot czynszu najmu najemcom lokali komunalnych (w 
całości lub w części) była trudna sytuacja finansowa wnioskodawców oraz ważny 
interes dłużników.  

                                 (akta kontroli str. 447-524, 561, 726-728) 
2.2. W uchwale Nr XLIII/361/10 z dnia 01.10.2010 r.44 Rada Miejska określiła 
szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych 
mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Skwierzyna i jej jednostkom 
podległym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, warunki 
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie 
pomoc publiczną, a także wskazała organy do tego uprawnione. Uchwała powyższa (ze 
zmianami45) obowiązywała w okresie objętym kontrolą NIK. 
Przed podjęciem przez Radę Miejską ww. uchwały nie dokonano zgłoszenia Prezesowi 
UOKiK, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Przed podjęciem uchwał zmieniających 
ww. uchwałę, tj. uchwał: nr XXVIII/190/16 Rady Miejskiej z dnia 27.10.2016 r., nr 
XXXI/223/16 z dnia 21.12.2016 r., również nie dokonano zgłoszenia Prezesowi UOKiK, 
o którym mowa w art. 7 ust. 3 ww. ustawy. Opis nieprawidłowości został zamieszczony 
w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

               (akta kontroli str. 7-9, 447-494, 525-534, 726-728) 
2.3. Kontrola wszystkich ulg w zapłacie (umorzeń) wykazała, że: 

− udzielenie ulgi zostało poprzedzone szczegółowym wyjaśnieniem wszystkich 
okoliczności sprawy w zakresie przesłanek zastosowania ulgi i ich analizą, 

− ulga została udzielona zgodnie z zasadami i trybem określonym w ww. uchwale 
Rady Miejskiej z 01.10.2010 r., w szczególności po udokumentowaniu przez 
dłużnika ważnego interesu, przedłożeniu wymaganych dokumentów i formularzy 
według określonych wzorów, a także przez właściwy organ uprawniony do 
stosowania ulgi,  

− w przypadku ubiegania się o udzielenie ulgi stanowiącej pomoc de minimis – 
wnioskodawca złożył dokumenty, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o 
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 

                                 (akta kontroli str. 447-494, 561, 726-728) 

 
43 Kwota objęta wnioskami o udzielenie ulg wynosiła ogółem 12.329,56 zł. 
44 Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2010 r. Nr 113, poz. 1779. 
45 Zmiany przedmiotowej uchwały zostały wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej z dnia 27.10.2016 r. (Dz. Urz. Województwa 
Lubuskiego z 2016 r., poz. 2327) oraz z dnia 21.12.2016 r. (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2017 r., poz. 29). 
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2.4. W badanym okresie Rada Miejska nie skorzystała z możliwości podjęcia uchwały 
o stosowaniu z urzędu ulg w spłacie należności cywilnoprawnych46; nie stosowano z 
urzędu ww. ulg. Ponadto, w gminie nie wystąpiła sytuacja, aby odstępowano od 
dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, w stosunku do podmiotów, 
których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-1947. W kontrolowanym okresie nie 
wydawano także decyzji o umorzeniu z urzędu niepodatkowych należności 
budżetowych. 

(akta kontroli str. 447-494, 726-728) 
2.5. Udzielona w badanym okresie ulga (w dniu 16.10.2020 r. na wniosek zobowiązanego 
prowadzącego działalność gospodarczą, tj. Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie) 
stanowiła pomoc publiczną de minimis48. Przy udzielaniu ww. podmiotowi ulgi 
prawidłowo stosowano zasady udzielania pomocy publicznej: Wartość pomocy 
udzielonej temu podmiotowi w okresie trzech lat budżetowych nie przekroczyła progów 
ustawowych. Wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis zostały złożone 
wszystkie informacje i dokumenty. Beneficjentowi w dniu udzielenia pomocy publicznej. 
wydano zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de 
minimis (art. 5 ust. 3 ww. ustawy). 

(akta kontroli str. 447-494, 561, 726-728) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość: 
Rada Miejska określiła szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie 
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie 
Skwierzyna i jej jednostkom podległym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych 
należności, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga 
stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazała organy do tego uprawnione, w 
uchwale Nr XLIII/361/10 z dnia 1.10.2010 r., ze zmianami49. Art. 7 ust. 3 w zw. z art. 2 
pkt 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej stanowi, że: projekt programu pomocowego, tj. aktu normatywnego 
spełniającego przesłanki, o których mowa w art. 1 lit. d rozporządzenia Rady50, 
przewidujący udzielanie pomocy de minimis podlega wyłącznie zgłoszeniu Prezesowi 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który w terminie 14 dni może 
przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy. Przed 
podjęciem przez Radę Miejską przedmiotowej uchwały bądź dokonaniu jej zmian nie 
dokonano zgłoszenia Prezesowi UOKiK, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ww. ustawy. 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że: […] planujemy przygotować projekt nowej uchwały 
określającej szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności 
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Skwierzyna i 
jej jednostkom podległym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, 
warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić 
będzie pomoc publiczną, oraz określenia organów do tego uprawnionych. Projekt tej 
uchwały prześlemy (dokonamy zgłoszenia) Prezesowi UOKiK. 

 
46 Art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.).  
47 Możliwość taką przewidywał przepis art. 15zzzf ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, ze zm.)., 
48 W kontrolowanym okresie nie udzielano ulg (na wniosek zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą) stanowiących 
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 
49 Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2010 r. Nr 113, poz. 1779, ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Miejskiej z dnia 
27.10.2016 r. (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2016 r., poz. 2327), z dnia 21.12.2016 r. (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 
2017 r., poz. 29). 
50 Rozporządzenie Rady (UE) nr 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L248 z 24.09.2015, str. 9). 
Art. 1 lit. d ww. rozporządzenia Rady stanowi, że: „program pomocowy” oznacza każde działanie, na którego podstawie, bez 
potrzeby dalszych środków wdrażających, można dokonać wypłat pomocy indywidualnej na rzecz przedsiębiorstw określonych w 
akcie w sposób ogólny i abstrakcyjny oraz każde działanie, na którego podstawie pomoc, która nie jest związana z konkretnym 
projektem, może zostać przyznana jednemu lub kilku przedsiębiorstwom na czas nieokreślony lub w nieokreślonej kwocie. 
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    (akta kontroli str. 7-9, 447-494, 525-534, 726-728, 1126-1127, 1130-1131) 
W badanym okresie przy udzieleniu ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych oraz w 
zakresie pomocy publicznej prawidłowo stosowano obowiązujące w tym zakresie 
przepisy. Ustalono jednak, że przed podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie 
na podstawie której udzielano przedmiotowych ulg (ani przed podjęciem uchwał 
zmieniających) nie dokonano zgłoszenia Prezesowi UOKiK, o którym mowa w art. 7 ust. 
3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej. 

3. Gospodarowanie mieniem zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki 

Plany, strategie i zasady gospodarowania nieruchomościami 

3.1. Dochody z majątku gminy i ich udziały w dochodach własnych były następujące:  

− w 2018 r. uzyskano 1.922,5 tys. zł (7,6% dochodów własnych), plan 1.964,3 tys. zł 
(po zmianach 1.898,0 tys. zł), 

− w 2019 r. - 2.568,5 tys. zł (8,4%), plan 1.674,0 tys. zł, po zmianach 2.400,1 tys. zł, 

− w 2020 r. - 1.878,7 tys. zł (6,8%), plan 2.383,1 tys. zł, po zmianach 1.771,1 tys. zł, 

− w 2021 r. - 3.499,7 tys. zł (11,1%), plan 1.885,8 tys. zł, po zmianach 3.343,8 tys. zł. 
Na 2022 r. zaplanowano (wg stanu na 30.03.2022 r.) 2.401,6 tys. zł. 
Kierownik referatu gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego 
Urzędu odnośnie przyczyn różnic między pierwotnym planem, planem po zmianach,  
a wykonaniem dochodów z majątku gminy w 2020 i 2021 r. wyjaśniła, że: w roku 2020 
planowano sprzedaż atrakcyjnego terenu komunalnego o łącznej powierzchni około 1,7 
ha, przeznaczonego pod zabudowę usługowo-produkcyjną. W listopadzie 2020 r. 
wyłoniono nabywcę nieruchomości, jednak do zawarcia umowy sprzedaży doszło  
w kwietniu 2021. Przy pierwotnym planowaniu dochodów budżetowych na rok 2021 nie 
uwzględniono tej sytuacji, stąd zaplanowany dochód w roku 2021 uległ zwiększeniu, 
zaś dochód roku 2020 zmniejszeniu. W roku 2021 znacznie wzrosło zainteresowanie 
zakupem nieruchomości oferowanych do sprzedaży, co przyczyniło się do wzrostu 
zrealizowanych przez Gminę dochodów z majątku. 

(akta kontroli str. 439-443, 856-857, 1141-1143) 
3.2. Rada Miejska uchwaliła: 

− Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skwierzyna 
na lata 2018-202251; spełniał on wymogi art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego52 (uopl); 

− uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy obowiązujące w okresie objętym kontrolą NIK:  
- z dnia 25.06.2015 r.53 (obowiązującą do 03.06.2020 r.); - z dnia 28.05.2020 r.54 
(obowiązuje od 04.06.2020 r.); spełniały one wymogi art. 21 ust. 3-3b uopl, 

− uchwałę w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich 
wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata55; przedmiotowa 
uchwała nie zawiera zapisów niezgodnych z prawem; w związku z zapisami § 9 ww. 
uchwały Burmistrz zarządzeniami z dnia 06.11.2015 r.56 oraz z dnia 21.11.2019 r.57 
ustalał stawki czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy 
Skwierzyna; 

 
51 Załącznik do uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/351/18 z dnia 22.02.2018 r., ze zamianami wynikającymi z uchwały Nr XXIII/188/20 
Rady Miejskiej z 09.07.2020 r. 
52 Dz.U. z 2022 r. poz. 172.  
53 Nr X/76/15  
54 Nr XXII/176/20 ze zamianami wynikającymi z uchwały Nr XXIV/192/20 Rady Miejskiej z 30.09.2020 r. 
55 Nr XXXIX/328/10 z 9.04.2010 r.  - uchwała obowiązywała w okresie objętym kontrolą NIK.  
56 Nr 0050.157.2015. 
57 Nr 0050.155.2019 zmienionym zarządzeniem nr 0050.3.2020 z dnia 10.01.2020 r. 
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− uchwały z dnia 19.12.2013 r. oraz z dnia 27.02.2014 r. określono warunki udzielania 
bonifikat i wysokość stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na 
rzecz najemców58; Rada Miejska upoważniała Burmistrza do ustalania cen i opłat za 
korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej59. 

                                             (akta kontroli str. 102-162, 214-244, 294-332) 
3.3. Rada Miejska uchwaliła dokument dotyczący gospodarowania mieniem 
komunalnym o charakterze strategicznym. Uchwałą z dnia 21.12.2016 r.60 przyjęto 
dokument pn. Program Rewitalizacji Gminy Skwierzyna na lata 2016-2023 (Program), 
który opracowano na podstawie Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach 
operacyjnych na lata 2014-2020, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 
02.08.2016 r.61. W Programie wyszczególniono projekty główne i projekty uzupełniające 
wraz z harmonogramami i szacunkowymi kosztami ich realizacji. W wyniku realizacji 
projektów zamierzano m.in. obniżyć koszty wydatkowane na nieruchomości (np.  
w wyniku termomodernizacji budynków), zaktywizować zawodowo społeczność lokalną, 
zwiększyć poziom przedsiębiorczości i powstawanie nowych firm. Zapisano,  
iż monitoring wdrażania założeń i realizacji celów Programu będzie odbywał się 
minimum raz na 2 lata oraz że pierwsze badanie stopnia realizacji przyjętych założeń 
odbędzie się w 2019 r. (obejmie lata: 2017, 2018). 
W Urzędzie brak było dokumentów z badania w 2019 r. stopnia realizacji przyjętych 
założeń Programu. Ustalenia w tym zakresie opisano poniżej w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 214-244) 
3.4. Gmina opracowywała plany wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości, 
stosownie do wymogów art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami62, tj.: plan na lata 2016-2018 i plan na lata 2019-2021. Plany te 
zawierały elementy określone w art. 25 ust. 2a uogn.  

                                    (akta kontroli str. 375-403, 1141-1143) 
3.5. Dane dotyczące gminnych nieruchomości zbytych w latach 2018-2021 (w tym 
sprzedanych 97 nieruchomości) oraz oddanych do korzystania (wydzierżawionych, 
udostępnionych, użyczonych), a także o uzyskanych z tego tytułu wpływach 
przedstawiono poniżej:  
2018 r.; Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 11 nieruchomości, 
w drodze bezprzetargowej 4 lokale mieszkalne oraz 6 nieruchomości gruntowych. 
Zawarto 60 umów dzierżaw oraz 1 umowę na działalność rozrywkową. Sporządzono 26 
umów udostępnienia świetlic wiejskich, zawarto 4 umowy użyczenia nieruchomości 
komunalnych. W roku 2018 uzyskano wpływy w kwocie: 245,8 tys. zł - z tytułu najmu  
i dzierżawy, 690,7 tys. zł - z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości, 3,8 tys. zł - z tytułu umów udostępnienia 
świetlic wiejskich. 
2019 r.; Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 11 nieruchomości, 
w drodze bezprzetargowej 1 lokal mieszkalny, 2 nieruchomości gruntowe oraz  
3 nieruchomości na rzecz ich użytkowników wieczystych. Zawarto 156 umów dzierżaw 
oraz 4 umowy na działalność rozrywkową. Sporządzono 20 umów udostępnienia 
świetlic wiejskich. Zawarto 2 umowy użyczenia nieruchomości komunalnych. W 2019 r. 
uzyskano wpływy w kwocie: 237,0 tys. zł - z tytułu najmu i dzierżawy,1.207,2 tys. zł - z 

 
58 Nr XLVII/349/13 z dnia 19.12.2013 r. - ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr XLIX/373/14 z dnia 27.02.2014 r. 
59 Uchwały Nr: - XLVII/350/13 z dnia 19.12.2013 r., - VII/41/15 z dnia 26.03.2015 r., - XVI/133/19 z dnia 24.10.2019 r. Na ich 
podstawie Burmistrz wydawał następujące zarządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z tych obiektów i zasad 
odpłatności: - Nr 0050.99.2015 z dnia 09.07.2015 r., - Nr 0050.158.2019 z dnia 28.11.2019 r. 
60 Nr XXXI/218/16 (zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/268/17 z dnia 25.05.2017 r.). 
61 W Gminie nie opracowywano gminnego programu rewitalizacji, o którym mowa w art. 14 i 15 ustawy z dnia 9 października 2015 
r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485). 
62 Dz.U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.  
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tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości, 4,3 tys. zł – z tytułu umów udostępnienia świetlic wiejskich. 
2020 r. Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 16 nieruchomości,  
w drodze bezprzetargowej 5 lokali mieszkalnych oraz 2 nieruchomości na rzecz ich 
użytkowników wieczystych. Zawarto 86 umów dzierżawy, sporządzono 18 umów 
udostępnienia świetlic wiejskich. Zawarto 12 umów użyczenia nieruchomości 
komunalnych. W roku 2020 uzyskano wpływy w kwocie: 277,3 tys. zł - z tytułu najmu  
i dzierżawy, 731,5 tys. zł - z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości, 1,1 tys. zł – z tytułu umów udostępnienia 
świetlic wiejskich. 
2021 r.: Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 22 nieruchomości, 
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano jeden lokal niemieszkalny.  
W drodze bezprzetargowej sprzedano 7 lokali mieszkalnych, 5 nieruchomości 
gruntowych oraz 1 nieruchomość na rzecz użytkowników wieczystych. Zawarto 98 
umów dzierżaw, oraz 3 umowy na działalność rozrywkową. Zawarto 29 umów 
udostępnienia świetlic wiejskich, 5 umów użyczenia nieruchomości komunalnych. W 
roku 2021 uzyskano wpływy w kwocie: 279,7 tys. zł - z tytułu najmu i dzierżawy, 2.044,7 
tys. zł - z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości, 1,7 tys. zł – z tytułu umów udostępnienia świetlic wiejskich. 

                                        (akta kontroli str. 1123-1125) 
3.6. Porównanie uchwał budżetowych, Wieloletnich Prognoz Finansowych Gminy 
Skwierzyna oraz umów dotyczycących zbycia lub udostępnienia 20 wybranych do 
kontroli nieruchomości gminnych wykazało, że zbycie lub udostępnienie ww. 
nieruchomości było zgodne z postanowieniami planu wykorzystania zasobu 
nieruchomości oraz, że w budżetach gminy ujmowano wpływy z tytułu sprzedaży oraz 
udostępnienia ww. nieruchomości. 

 (akta kontroli str. 1016-1020, 1150-1152, 1178) 
3.7. W kontrolowanym okresie Burmistrz wydawał zarządzenia w sprawie przekazania 
składników majątkowych (nieruchomości) nieodpłatnie innym podmiotom:  
1) nieruchomość o powierzchni 3.000 m² zabudowaną budynkiem szkoły o powierzchni 
użytkowej 490 m² oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 194 m² 
położoną w obrębie 3 Trzebiszewo dla Stowarzyszenia Pracowników Służb 
Społecznych Krąg, organizacji pożytku publicznego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. na 
okres od 01.09.2021 r. do 31.08.2024 r.,  
2) Lokal położony na parterze budynku przy ul. Leśnej 5 w Murzynowie o łącznej 
powierzchni 73,99 m² położony w obrębie 4 Murzynowo dla Stowarzyszenia Mniejszości 
Łemkowskiej Tylko Razem (Lem Razom) z siedzibą w Murzynowie na okres od 
01.09.2021 r. do 31.08.2031 r. 
Oddanie ww. nieruchomości poprzedziło sporządzenie i podanie do publicznej 
wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie  

 (akta kontroli str. 294-297, 301-320, 322-329, 1132-1133) 
Ewidencjonowanie nieruchomości 
3.8. Gmina ewidencjonowała nieruchomości wchodzące w skład zasobu gminy oraz 
nieruchomości jst oddane w użytkowanie wieczyste zgodnie z art. 23 ust. 1c w zw. z art. 
25 ust. 2 uogn oraz zgodnie z ewidencją gruntów i budynków (EGiB). Na próbie 10 
nieruchomości gminnych sprawdzono, że dane wykazane w gminnej ewidencji 
nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminy oraz nieruchomości jst oddanych  
w użytkowanie wieczyste są zgodne z EGiB prowadzoną przez Starostwo Powiatowe 
w Międzyrzeczu. Dane wykazane w dokumentacji Urzędu (gminnej ewidencji 
nieruchomości) dotyczące jednego budynku były nierzetelne. Opis nieprawidłowości 
został zamieszczony w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 1047-1057, 1120-1122) 
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3.9. W księgach rachunkowych Urzędu oraz w bilansach jednostki budżetowej jako 
aktywa trwałe wykazywano m.in. grunty, budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej  
i wodnej. W bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2018 wyszczególniono grunty  
o wartości 32.145, 9 tys. zł oraz budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  
o wartości 39.883,0 tys. zł. W kolejnych bilansach odpowiednio: - na koniec 2019 r. 
31.432,0 tys. zł oraz 40.192,3 tys. zł; - na koniec 2020 r. 39.572,6 tys. zł oraz 43.046,8 
tys. zł. 

                                            (akta kontroli str. 404-424) 
3.10. W okresie od 20.12.2021 r. do 15.03.2022 r. przeprowadzono63 inwentaryzację 
składników majątku gminy. Inwentaryzacja objęła składniki majątkowe, w szczególności 
grunty i budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej. W dokumencie Rozliczenie 
końcowe zapisano, iż inwentaryzacja została przeprowadzona prawidłowo (nie 
stwierdzono nieprawidłowości w toku jej przeprowadzania), wszystkie składniki 
majątkowe zostały ujęte w arkuszach spisu z natury, w czasie spisu nie stwierdzono 
usterek i nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia mienia i dbałości o składniki 
majątkowe. Ogółem stwierdzono niedobory w kwocie 2.329,3 tys. zł i nadwyżki w kwocie 
1.309,3 tys. zł (nie stwierdzono szkód). Przyczyny różnic były następujące: Zmiana 
sposobu ewidencjonowania majątku obcego, przyporządkowanie środków trwałych do 
odpowiednich grup Klasyfikacji Środków Trwałych, zmiana sposobu ewidencji gruntów 
oddanych w wieczyste użytkowanie oraz gruntów Skarbu Państwa oddanych Gminie 
Skwierzyna w użytkowanie wieczyste, uzgodnienie sald ksiąg rachunkowych z księgą 
inwentarzową. Ujawnione różnice zostały wyjaśnione i rozliczone. 

                                             (akta kontroli str. 1167-1170) 
Wycena nieruchomości 
3.11. W kontrolowanym okresie dokonywano wyceny nieruchomości wchodzących w 
skład zasobu nieruchomości gminnych oraz nieruchomości oddanych w użytkowanie 
wieczyste - sporządzono 253 operaty szacunkowe nieruchomości w celu m.in. 
sprzedaży w drodze przetargu, zamiany, ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości, ustalenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, nabycia do zasobu 
komunalnego, w tym: - w 2018 r. 95 operatów, - w 2019 r. 57 operatów, - w 2020 r. 32 
operaty, - w 2021 r. 69 operatów. 
Kontrolą objęto 12 operatów szacunkowych (po 6 z 2020 r. i 2021 r.), wg kolejności ich 
sporządzania. Wszystkie operaty szacunkowe zostały sporządzone przez 
uprawnionego rzeczoznawcę, zgodnie z wymogami uogn, były aktualne i zostały 
wykorzystane do celu w jakim zostały sporządzone – dla potrzeb sprzedaży 
nieruchomości w drodze przetargu lub dla potrzeb sprzedaży nieruchomości w drodze 
bezprzetargowej na rzecz głównego najemcy. 

(akta kontroli str. 729-798, 852-854) 
3.12. W badanym okresie wyboru wykonawców operatów szacunkowych dokonano 
prawidłowo, a poniesienie wydatków poprzedzało udzielenie zamówień zgodnie  
z procedurą wewnętrzną zapewniającą wykonawcom niedyskryminacyjny dostęp do 
zamówień publicznych, ograniczającą ryzyko nieefektywnego wydatkowania środków 
publicznych oraz zapewniającą przejrzystość postępowania i wyboru wykonawcy. I tak: 
W kontrolowanym okresie Burmistrz zawierał umowy z dwoma firmami na wykonywanie 
przez te firmy usług rzeczoznawcy majątkowego na potrzeby gospodarki 
nieruchomościami Gminy Skwierzyna64. Umowy zawierano każdorazowo po 
przeprowadzeniu postępowania zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień 
publicznych, których wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości 

 
63 Na podstawie zarządzenia Burmistrza Nr 120.34.2021 z dnia 20.12.2021 r. 
64 Na 2018 r. obowiązywała umowa nr 14/2018 z 24.01.2018 r. zawarta z firmą MGN z Kęszycy Leśnej, na 2019 r. umowa nr 7/2019 
z 15.01.2019 r. zawarta z firmą Wyceny z Gorzowa Wlkp. (wraz z aneksem), na 2020 r. umowa nr 5/2020 z 23.01.2020 r. zawarta 
z firmą Wyceny z Gorzowa Wlkp., na 2021 r. umowa nr 10/2021 z 21.01.2021 r. zawarta z firmą Wyceny z Gorzowa Wlkp., na 2022 
r. umowa nr 9/2022 z 21.01.2022 r. zawarta z firmą Wyceny z Gorzowa Wlkp. (wraz z aneksem). 
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kwoty 30.000 euro (umowy na 2018 r., 2019 r., 2020 r.), oraz których wartość nie 
przekraczała kwoty 130.000 zł netto (umowy na 2021 r., 2022 r.)65. 
Całkowite roczne wynagrodzenie brutto wykonawców przedmiotowych umów określano 
na następujące kwoty: - za usługi wykonywane w 2018 r. 27.550 zł, - w 2019 r. 26.550 
zł, - w 2020 r. 23.600 zł, - w 2021 r. 35.700 zł, - w 2022 r. 69.372 zł.  

(akta kontroli str. 616-725) 
Wykonawcom rocznie wypłacono wynagrodzenie brutto za usługi na następujące 
kwoty: - za usługi wykonywane w 2018 r. 16.840 zł, - za usługi wykonywane w 2019 r. 
19.750 zł, - za usługi wykonywane w 2020 r. 20.700 zł, - za usługi wykonywane w 2021 
r. 37.600 zł, - za usługi wykonywane w 2022 r. (do 24.03.2022 r.) 4.182 zł. 

               (akta kontroli str. 590-615, 799-851) 
Zbywanie nieruchomości 
3.13. Kontrola postępowania dotyczącego sprzedaży 12 nieruchomości w latach 2018-
2021 o najwyższej wartości (po 3 sprzedaże z 2018 r., 2019 r., 2020 r. oraz 2021 r.),  
w tym sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 10 nieruchomości oraz 
w drodze bezprzetargowej 2 nieruchomości, wykazała, że przy sprzedaży tych 
nieruchomości postępowano prawidłowo. W szczególności, przestrzegano zasad 
określonych w uchwale Rady Miejskiej dotyczących zasad nabywania, zbywania 
i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas 
oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, informacje o zamiarze zbycia 
nieruchomości (wykaz nieruchomości) upubliczniono zgodnie z art. 35 ust. 1 uogn, nie 
wystąpiły przypadki zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej, mimo braku 
przesłanek do odstąpienia od sprzedaży w drodze przetargu. 

(akta kontroli str. 995-1020, 1105-1119) 
Udostępnianie nieruchomości z zasobu 
3.14. Kontrolą NIK objęto dokumentację dotyczącą udostępniania nieruchomości  
z zasobu gminy, tj. dokumentację dotyczącą:  
- wydzierżawiania 4 nieruchomości o najwyższej wartości w 2018 r., 2019 r., 2020 r. 
oraz w 2021 r.,  
- wydzierżawiania 4 nieruchomości zajętych pod pawilony handlowe w 2019 r., 
- udostępniania świetlicy wiejskiej w Murzynowie w 2018 r., 2019 r., 2020 r. i w 2021 r.  
Przy wydzierżawianiu i udostępnianiu tych nieruchomości postępowano prawidłowo.  
W szczególności przestrzegano zasad dotyczących wydzierżawiania nieruchomości 
określonych w uchwale Rady Miejskiej oraz zasad ich udostępniania określonych w 
zarządzeniu Burmistrza. Nieruchomości wydzierżawiano na okres do 3 lat. Informacje 
o zamiarze oddania nieruchomości w dzierżawy (wykazy nieruchomości) upubliczniano 
zgodnie z art. 35 ust. 1 uogn. Nie wystąpiły przypadki zawarcia umów dzierżawy  
w drodze bezprzetargowej, mimo braku przesłanek do odstąpienia od przetargu. 

                                    (akta kontroli str. 995-998) 
3.15. W umowach dotyczących udostępnienia nieruchomości wchodzących w skład 
zasobu (dzierżaw nieruchomości) zawierano postanowienia dotyczące: warunków 
waloryzacji czynszu, zasad ustalania odsetek za niedochowanie terminu zapłaty 
czynszu, zasad wymiaru podatku od nieruchomości oraz odpowiedzialności za 
zniszczenie udostępnionego mienia (kar umownych), zasad ustalenia opłat (w tym za 
media), kaucji oraz kar umownych za zwłokę w oddaniu przedmiotu udostępnienia oraz 
odpowiedzialności za zniszczenie udostępnionego mienia. 
Analizą NIK objęto wpłacanie w 2020 r. oraz w 2021 r. przez 20 podmiotów 
dzierżawiących nieruchomości gminne (osoby fizyczne i osoby prawne) kwot z tytułu 
dzierżawy. Wyniki kontroli zostały ujęte w pkt. 1.16 niniejszego wystąpienia. 

 
65 Zarządzenie Nr 606/VI/2014 Burmistrza Skwierzyny z dnia 25.08.2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania 
zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. 
Zarządzenie Nr 0050.19.2021 Burmistrza Skwierzyny z dnia 11.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania 
zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000 złotych. 
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  (akta kontroli str. 971-977, 1027-1031) 
Zasób nieudostępniony 
3.16. Pracownicy Referatu gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania 
przestrzennego Urzędu Miejskiego przeprowadzali corocznie wizje lokalne 
nieruchomości stanowiących własność Gminy. W wyniku przeprowadzanych czynności 
w latach 2018-2021 zidentyfikowano przypadki bezumownego korzystania  
z nieruchomości gminnych (gruntów). W wyniku przeprowadzonych postępowań 
zawarto z osobami korzystającymi z takich gruntów umowy dzierżawy. Korzystający  
z nieruchomości obciążani byli z tytułu czasowego bezumownego korzystania z gruntów 
komunalnych następującymi kwotami: - w 2018 r. w jednym przypadku kwotą 497,34 zł, 
- w 2019 r. w pięciu przypadkach kwotą 5.299,12 zł, - w 2020 r. w 8 przypadkach kwotą 
12.428,38 zł, - w 2021 r. w dwóch przypadkach kwotą 2.838,44 zł. 
Kwoty ww. dotyczyły opłat za okres, w którym osoby te bezumownie korzystały z 
gruntów gminnych i stanowiły 150% kwoty opłaty bazowej czynszu dzierżawnego. 

 (akta kontroli str. 1128) 
Na podstawie umowy z dnia 23.10.2020 r.66 zawartej pomiędzy Gminą a Skwierzyńskim 
Towarzystwem Budownictwa Społecznego w Skwierzynie sp. z o. o. (STBS) 
powierzono spółce zarządzanie i administrowanie zasobem komunalnym Gminy 
Skwierzyna, tj. wg załącznika nr 1 do umowy - lokalami komunalnymi i socjalnymi (250 
lokali), wg załącznika nr 2 - lokalami użytkowymi (7 lokali67), wg załącznika nr 3 - 
pustostanami (7 pustostanów), wg załącznika nr 4 - pomieszczeniami przynależnymi 
(226 pomieszczeń przynależnych do lokali). W umowie zapisano m.in., że powierzchnia 
zasobu określona w ww. załącznikach jest zmienna i będzie aktualizowana w 
porozumieniu z administratorem (STBS). W latach 2018-2021 nie zidentyfikowano 
przypadków bezumownego korzystania z nieruchomości gminnych, tj. z budynków 
gminnych, lokali komunalnych i socjalnych, lokali użytkowych, pustostanów, 
pomieszczeń przynależnych. 

(akta kontroli str. 958-965, 1128) 
Z danych wykazanych przez ARMiR wynika, że 2021 r. w stosunku do 32 działek 
gminnych producenci rolni otrzymywali z ARMiR płatności w ramach systemów 
wsparcia bezpośredniego lub z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Analiza dotycząca ww. działek wykazała, że Gmina zawarła umowy dotyczące 
wydzierżawienia 28 ww. działek gminnych.  

(akta kontroli str. 1086-1093) 
3.17. Nieruchomości wchodzące w skład zasobu gminy były przekazane w trwały 
zarząd innym jednostkom organizacyjnym w celu realizowania ich zadań statutowych. 
Nie stwierdzono sytuacji, aby nieruchomości lokalowe były zajmowane bez zawartej 
umowy. 

(akta kontroli str. 1128) 
3.18. Nieruchomości zabudowane budynkami o największych powierzchniach wg 
dokumentacji Urzędu były zlokalizowane w Skwierzynie, tj.: - budynek Zespołu 
Edukacyjnego (7.832,12 m²), - budynek administracyjno-warsztatowy Centrum 
Kształcenia Praktycznego (3.244,70 m²), - Ratusz Miejski (1.793,60 m²), - budynek 
Domu Kultury (1.703,11 m²), - budynek szkolny (1.521,80 m²)68. 
W odniesieniu do pięciu nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu 
nieruchomości (budynku Ratusza Miejskiego w Skwierzynie oraz 4 świetlic wiejskich69), 
dla których Urząd prowadził książki obiektów budowlanych, skontrolowano prowadzenie 

 
66 Nr 134/2020 
67 Lokale użytkowe to m.in. trzy kotłownie dostarczające ciepło do budynków. 
68 Książki obiektów budowlanych: - obiektu Zespołu Edukacyjnego, - budynku administracyjno-warsztatowego Centrum Kształcenia 
Praktycznego, - budynku Domu Kultury, - budynku szkolnego; były prowadzone przez zarządzających tymi obiektami. 
69 W Trzebiszewie, Dobrojewie, Krobielewku, Wiejcach. 
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tych książek oraz sporządzanie protokołów z okresowych kontroli stanu technicznego 
obiektów budowlanych, o których mowa w ustawie - Prawo budowlane.  
W odniesieniu do ww. nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu 
nieruchomości przeprowadzano okresowe kontrole (corocznie oraz jeden raz na pięć 
lat)70 stanu technicznego obiektu budowlanego, za wyjątkiem świetlicy w Trzebiszewie, 
oraz prawidłowo prowadzono książki obiektu budowlanego71. Ustalenia dotyczące nie 
przeprowadzenia kontroli okresowej stanu technicznej sprawności obiektu świetlicy 
wiejskiej w Trzebiszewie w 2020 r. (kontrola powinna być przeprowadzona co najmniej 
jeden raz do roku – art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane), oraz nie 
odnotowania w książce obiektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Wiejcach 
przeprowadzenia w dniach 15.11.2015 r. oraz 05.11.2020 r. dwóch kontroli okresowych 
stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej całego budynku (przeprowadzanych 
co 5 lat – art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane), opisano w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości. 
W protokołach dotyczących wszystkich pięciu obiektów zapisywano, iż obiekty te były 
w należytym stanie technicznym. W przypadku czterech świetlic wiejskich nie 
wydawano zaleceń pokontrolnych, takie zalecenia wydawano w wypadku budynku 
Ratusza Miejskiego, tj. należy wykonać bieżące prace remontowe wewnątrz obiektu, 
wymienić nawierzchnię podłóg części komunikacyjnej, gdyż nie spełnia wymogów ppoż. 
(24.09.2015 r.),  należy wykonać bieżące prace remontowe wewnątrz obiektu,  
w szczególności w sali ślubów, okładziny ścian zdemontować (09.10.2020 r.), w celu 
usunięcia zagrożenia dla ludzi lub mienia należy niezwłocznie: przystąpić do wymiany 
instalacji sanitarnej, pionów oraz odprowadzeni (21.09.2018 r.), przeprowadzić roboty 
remontowe I i II kondygnacji budynku (19.09.2019 r.), przeprowadzić roboty remontowe 
parteru budynku(17.09.2020 r.), wykonać remont sali ślubów na parterze budynku, 
zdemontować okładziny ścian (11.09.2021 r.). 
Oględziny budynku Ratusza Miejskiego przeprowadzone podczas kontroli NIK 
wykazały, że zrealizowano ww. zalecenia. 

(akta kontroli str. 438, 978-992) 
3.19. Budynkiem w Gminie zajmowanym przez organ administracji publicznej, w którym 
dokonywana była obsługa interesantów i którego powierzchnia użytkowa przekraczała 
250 m² był budynek Ratusza Miejskiego. Budynek ten podlegał ochronie na podstawie 
przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - dla takiego budynku nie 
sporządza się świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 3 ust. 
4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków72. 

                                            (akta kontroli str. 438) 
3.20. W Gminie Skwierzyna uchwałą Rady Miejskiej z 2 czerwca 2016 r.73 w sprawie 
ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej określono:   

− stawkę 15% opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku 
podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który 
wniósł opłaty za cały okres użytkowania tego prawa jako różnicę między wartością 
jaką nieruchomość miała przed podziałem, a wartością jaką ma ona po podziale.  

− stawkę 25% opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 
spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej jako różnicę między 
wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury 
technicznej, a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. 

                                            (akta kontroli str. 855) 

 
70 Za wyjątkiem kontroli rocznej w 2020 r. obiektu świetlicy wiejskiej w Trzebiszewie, co opisano w dalszej części wystąpienia 
pokontrolnego. 
71 Za wyjątkiem prowadzenia książki obiektu budowlanego, tj. świetlicy wiejskiej w Wiejcach, gdyż nie zamieszczono w niej 
obowiązkowych wpisów o przeprowadzeniu dwóch kontroli pięcioletnich, co opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego. 
72 Dz. U. z 2021 r., poz. 497. 
73 Nr XXIII/159/16 (uchwała ta obowiązywała w okresie objętym kontrolą NIK i nie była zmieniana). 
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W badanym okresie Burmistrz wydawał decyzje dotyczące opłat adiacenckich 
ustalanych w związku z podziałem nieruchomości (stawki tej opłaty wynosiły 15% 
różnicy między wartością jaką nieruchomość miała przed podziałem, a wartością jaką 
nieruchomość ma po podziale) na następujące kwoty ogółem: 
- 2018 r.: Wszczęto 13 postępowań, w tym w 2 przypadkach postępowania zostały 
umorzone. Wydano 11 decyzji na łączną kwotę 98.100,90 zł, w tym jedną decyzję wydał 
organ zastępczy wyznaczony przez SKO. W jednym postępowaniu, w wyznaczonym 
terminie strona wniosła odwołanie do SKO w Gorzowie Wlkp., które rozpatrując sprawę 
uchyliło decyzję organu, przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia. Na dzień 
31.12.2018 r. postępowanie było w toku. 
- w 2019 r.: wszczęto 5 postępowań, wydano 6 decyzji na łączną kwotę 111.368,70 zł, 
w tym jedną decyzję wydał organ zastępczy wyznaczony SKO. W jednym 
postępowaniu, w wyznaczonym terminie strona wniosła odwołanie do SKO. Na dzień 
31.12.2019 r. postępowanie było w toku. 
- w 2020 r.: wszczęto 7 postępowań, w tym dwa postępowania przekazano do SKO, 
celem wyznaczenia organu zastępczego, wydano 6 decyzji na łączną kwotę 80.157 zł. 
- w 2021 r.: wszczęto 14 postępowań, wydano 12 decyzji na łączną kwotę 78.110,85 zł, 
w tym dwie decyzje zostały wydane przez organ zastępczy wyznaczony przez SKO.  
W odniesieniu do dwóch z prowadzonych w roku 2021 postępowań Burmistrz 
Skwierzyny wydał decyzje o ustaleniu opłaty adiacenckiej, jednak w wyznaczonym 
terminie strony wniosły odwołania od tych decyzji do SKO. Rozpatrując wniesione 
odwołania organ odwoławczy utrzymał w całości w mocy decyzje organu I instancji. Na 
dzień 31.12. 2021 r. decyzje wydane w tych sprawach nie były prawomocne. 

                                              (akta kontroli str. 1061-1062, 1188-1193) 
W kontrolowanym okresie Burmistrz nie wydawał decyzji o ustaleniu opłat adiacenckich 
dotyczących udziału właścicieli nieruchomości i użytkowników wieczystych 
nieruchomości gruntowych w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej  
z udziałem środków Skarbu Państwa, Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych 
lub jednostek samorządu terytorialnego.      
Kierownik referatu gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego 
Urzędu wyjaśniła, że: w latach od 2015 r. do 2021 r. nie budowano w gminie urządzeń 
infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, Unii Europejskiej  
i innych źródeł zagranicznych lub jednostek samorządu terytorialnego. Dokonywano 
natomiast innych nakładów finansowych na nieruchomości, które nie były jednak 
kwalifikowane jako budowa urządzeń infrastruktury technicznej, co przesądzało o tym, 
że nie można było naliczać takich opłat. 
                                                                       (akta kontroli str. 1061-1062, 1141-1143) 

Analiza dokumentacji dotyczącej ustalania w 2018 r., 2019 r., 2020 r. i 2021 r. opłat 
adiacenckich w związku z podziałem nieruchomości oraz wpłacania kwot wynikających 
z decyzji administracyjnych o ustaleniu tych opłat74 (10 spraw, w których ustalono 
najwyższe opłaty adiacenckie, tj. po 2 sprawy z 2018 r. i 2019 r., oraz po trzy sprawy  
z 2010 r. i 2021 r) wykazała, że: - siedmiu zobowiązanych wpłaciło kwoty opłat 
terminowo i w pełnej wysokości, - trzech zobowiązanych wpłaciło kwoty opłat po 
terminie, a Urząd naliczył i wyegzekwował od zobowiązanych wpłatę odsetek za zwłokę 
. 

               (akta kontroli str. 935-937) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

 
74 Opłaty adiacenckie ustalane w związku z podziałem nieruchomości (stawki tej opłaty wynosiły 15% różnicy między wartością jaką 
nieruchomość miała przed podziałem, a wartością jaką nieruchomość ma po podziale – wg wartości nieruchomości określonej w 
operacie szacunkowym). 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Skarb_Pa%C5%84stwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samorz%C4%85d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skarb_Pa%C5%84stwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samorz%C4%85d
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1. Uchwałą z dnia 21.12.2016 r.75 przyjęto dokument pn. Program Rewitalizacji Gminy 
Skwierzyna na lata 2016-2023 (Program), który opracowano na podstawie Wytycznych 
w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 02.08.2016 r.76 W Programie zapisano, iż monitoring 
wdrażania założeń i realizacji celów Programu będzie odbywał się minimum raz na  
2 lata oraz, że pierwsze badanie stopnia realizacji przyjętych założeń odbędzie się w 
2019 r. (obejmie lata: 2017, 2018). W założonym terminie badań nie przeprowadzono, 
wykonano je w 2020 r. Burmistrz wyjaśnił, że: Skuteczne dokonywanie pomiaru  
i ewaluacji procesu rewitalizacji powinno odbywać się w oparciu o wiarygodne źródła 
danych, w tym m.in. o dane GUS. Dane statystyczne są zazwyczaj sporządzane  
w odniesieniu do pełnych lat kalendarzowych (ewentualnie wg stanu na dzień 31 
grudnia danego roku). W 2019 r. - w celu zachowania przejrzystości metodologicznej 
prac - postanowiłem dokonać pierwszego monitoringu w roku 2020, który obejmie  
w całości rok 2019 i lata poprzednie. Taki sposób postępowania pozwala na 
prowadzenie analiz porównawczych w układzie "rok do roku". 

(akta kontroli str. 214-244, 245-293, 1134) 
2. Z ewidencji i dokumentacji Urzędu (w tym z wydruków z gminnej ewidencji 
nieruchomości) wynikało, że powierzchnia użytkowa budynku administracyjno-
warsztatowego Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) w Skwierzynie wchodzącego 
do zasobu komunalnego Gminy wynosiła 3.109 m².  Natomiast z książki tego obiektu 
budowlanego oraz dokumentów załączonych do przedmiotowej książki wynikało, że 
powierzchnia użytkowa budynku CKP wynosi 3.244,70 m², tj. o 135,7 m² więcej, niż wg 
dokumentacji Urzędu. Dane wykazane w dokumentacji Urzędu (gminnej ewidencji 
nieruchomości) dotyczące tego budynku były w tym zakresie nierzetelne. 
Kierownik referatu gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego 
Urzędu wyjaśniła m.in., że: Powierzchnia budynku administracyjno-warsztatowego 
Centrum Kształcenia Praktycznego uwidoczniona w gminnej ewidencji nieruchomości 
została wprowadzona na podstawie wydanej decyzji oddającej nieruchomość w trwały 
zarząd - znak RG.6844.1.10.2013 z 06.11.2013 r. Zapisana w ww. decyzji powierzchnia 
budynku wynikała wprost z dokumentów przedłożonych przez ówczesnego dyrektora 
jednostki. W związku z wykazaną podczas kontroli NIK rozbieżnością, powierzchnia 
użytkowa tego budynku została skorygowana w gminnej ewidencji nieruchomości na 
podstawie przedłożonej książki obiektu budowlanego. 

                                                                      (akta kontroli str. 1094-1104, 1141-1143) 
3. W książce obiektu budowlanego dla którego pozwolenie na użytkowanie zostało 
wydane 04.10.2019 r. (świetlicy wiejskiej w Trzebiszewie) brak było wpisów  
o przeprowadzaniu w 2020 r. kontroli rocznej (która powinna być przeprowadzana co 
najmniej jeden raz do roku – art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane) tego obiektu 
budowlanego oraz brak było protokołu załączonego do książki obiektu budowlanego 
dotyczącego przeprowadzenia w 2020 r. ww. kontroli. 
Kierownik referatu inwestycji, drogownictwa i melioracji Urzędu Miejskiego wyjaśnił 
m.in., że: Kontrola okresowa stanu technicznej sprawności obiektu (przeprowadzana co 
najmniej jeden raz do roku – art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane), była 
przeprowadzona 08.06.2021 r., tj. po ponad roku i 8 miesiącach od dnia uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie tego obiektu (04.10.2019 r.). Sporządzono protokół z tej 
kontroli i dokonano wpisów o przeprowadzeniu tej kontroli do książki tego obiektu 
budowlanego. W książce obiektu budowlanego tj. świetlicy wiejskiej w Trzebiszewie 
brak było zapisów o przeprowadzaniu w 2020 r. kontroli rocznej tego obiektu 
budowlanego oraz brak było protokołu załączonego do książki obiektu budowlanego 
dotyczącego przeprowadzania w 2020 r. kontroli rocznej tego obiektu budowlanego. 

 
75 Nr XXXI/218/16 (zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/268/17 z dnia 25.05.2017 r.). 
76 W Gminie nie opracowywano gminnego programu rewitalizacji, o którym mowa w art. 14 i 15 ustawy z dnia 9 października 2015 
r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485). 



 

26 

 

Powyższe wynikało z tego, iż w 2020 r. ww. przegląd nie został przeprowadzony przez 
przeoczenie. Nie dopilnowałem, aby osoba uprawniona dokonała tego przeglądu, 
sporządziła protokół z kontroli i dokonała odpowiednich wpisów do książki tego obiektu. 

(akta kontroli str. 978-986, 993-994, 1179-1181) 
4. Do książki obiektu budowlanego (świetlicy wiejskiej w Wiejcach) załączono protokoły 
kontroli okresowej stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej całego budynku  
z 15.11.2015 r. oraz z 05.11.2020 r. (z kontroli, które powinny być przeprowadzane co 
5 lat – art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane). 
W książce obiektu budowlanego brak było wpisów o przeprowadzaniu ww. kontroli 
okresowych.                                
Kierownik referatu inwestycji, drogownictwa i melioracji Urzędu Miejskiego wyjaśnił m. 
in., że: Nie dopilnowałem, aby osoba która dokonywała przeglądów okresowych stanu 
technicznej sprawności i wartości użytkowej całego budynku w dniach 15.11.2015 r. 
oraz 05.11.2020 r., dokonała odpowiednich wpisów do książki tego obiektu. Jeszcze 
podczas kontroli NIK uzupełniłem wpisy w książce tego obiektu budowlanego  
o przeprowadzeniu w dniach 15.11.2015 r. oraz 05.11.2020 r. ww. kontroli. 

                                               (akta kontroli str. 978-986, 993-994) 
Gospodarowanie mieniem było zgodne z zasadami prawidłowej gospodarki. Przy 
gospodarowaniu gminnym zasobem nieruchomości postępowano prawidłowo, rzetelnie 
i gospodarnie. 
Rada Miejska uchwaliła wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
gminy, uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy, uchwałę w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, 
inne dokumenty dotyczące gospodarowania mieniem komunalnym (uchwały 
określające warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych przy 
sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców). Rada Miejska upoważniała 
Burmistrza do ustalania cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej, a Burmistrz wydawał zarządzenia w sprawie ustalenia 
warunków korzystania z tych obiektów i zasad odpłatności. Rada Miejska uchwaliła 
także dokument dotyczący gospodarowania mieniem komunalnym o charakterze 
strategicznym, programowym - Program Rewitalizacji Gminy Skwierzyna na lata 2016-
2023. 
Urząd prawidłowo ewidencjonował nieruchomości wchodzące w skład gminnego 
zasobu nieruchomości oraz nieruchomości jst oddanych w użytkowanie wieczyste. 
Prawidłowo oraz zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami wyłaniano wykonawców 
opracowujących operaty szacunkowe. Prawidłowo zbywano oraz udostępniano 
nieruchomości z zasobu. Urząd corocznie identyfikował przypadki bezumownego 
korzystania z nieruchomości gruntowych i podejmował skuteczne działania mające na 
celu zawarcie umów i zapłatę podwyższonych należności za okres bezumownego 
korzystania z tych nieruchomości.  
Prawidłowe były działania mające na celu ustalanie i dochodzenie należności z tytułu 
opłat adiacenckich (ustalanych w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości,  
a także podziałem nieruchomości), a wysokości stawek tych opłat nie przekraczały 
stawek określonych przez Radę Miejską.  
Kontrola wykazała jednak, iż nie przeprowadzono terminowo monitoringu wdrażania 
założeń i realizacji celów Programu Rewitalizacji Gminy Skwierzyna na lata 2016-2023.  
Kontrola wykazała także, że w przypadku jednej nieruchomości (budynku) powierzchnia 
użytkowa tego budynku była faktycznie większa o 135,7 m², niż powierzchnia wykazana 
w gminnej ewidencji nieruchomości. Nie przeprowadzono kontroli rocznej (która 
powinna być przeprowadzana co najmniej jeden raz do roku – art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy 
– Prawo budowlane) jednego obiektu budowlanego wchodzącego w skład gminnego 
zasobu nieruchomości, oraz nie dokonano wpisów do książki jednego obiektu 
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budowlanego o przeprowadzeniu dwóch kontroli okresowych (kontroli, które powinny 
być przeprowadzane co 5 lat – art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane). 

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

4.1. Jednostka prawidłowo i rzetelnie, zgodnie z ewidencją księgową, wykazywała dane 
o dochodach, należnościach i zaległościach w sprawozdaniach: Rb-27S sprawozdanie 
z wykonania planu dochodów oraz Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz 
wybranych aktywów finansowych. Powyższe nie dotyczyło wykazania danych  
w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów za 2020 r. Opis nieprawidłowości 
został ujęty w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.  

 (akta kontroli str. 10-100) 
4.2. Dane dotyczące udzielonej pomocy de minimis (w badanym okresie wydano jedną 
decyzję w tej sprawie) przekazano Prezesowi UOKiK terminowo77 (19.10.2020 r.) za 
pomocą aplikacji SHRIMP78. Dane te były zgodne z treścią decyzji o udzieleniu ulgi.  

                                            (akta kontroli str. 447-494, 561) 
4.3. W kontrolowanym okresie Urząd nie podawał do publicznej wiadomości (na stronie 
BIP gminy) kwartalnych informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych 
należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ufp za I, II, III, IV kwartał 2018 r. 
oraz I, II, III, VI kwartał 2019 r. Nie publikowano ww. wykazów osób prawnych  
i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, 
którym udzielono pomocy publicznej.  
Urząd podawał do publicznej wiadomości (na stronie BIP gminy) kwartalne informacje 
o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa 
w art. 60 ufp (tj. środków publicznych stanowiących niepodatkowe należności 
budżetowe o charakterze publicznoprawnym) za I, II, III, IV kwartał 2020 r. oraz I, II, III, 
VI kwartał 2021 r. Dane zawarte w tych informacjach były nierzetelne.  
Opis nieprawidłowości został ujęty w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.  

                                          (akta kontroli str. 550-557) 
W kontrolowanym okresie terminowo (do dnia 31 maja roku następnego) publikowano 
ww. wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r., 
2019 r., 2020 r. Dane zawarte w tych wykazach były rzetelne i zgodne z dokumentacją 
dotyczącą udzielonej pomocy publicznej. 

                                    (akta kontroli str. 447-494, 561, 577-589) 
4.4. W Urzędzie terminowo i rzetelnie sporządzono Informacje o stanie mienia 
komunalnego Gminy Skwierzyna wg stanu na koniec: 2018 r., 2019 r., 2020 r. oraz 2021 
r. 

 (akta kontroli str. 333-374, 938-954) 
4.5. Jednostka prawidłowo i rzetelnie, zgodnie z ewidencją księgową wykazywała dane 
o stanie nieruchomości w bilansie jst79.  
W bilansie jednostki za 2018 r. wykazano m. in.: - grunty o wartości 32.145,9 tys. zł, - 
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 39.883,0 tys. zł.  
W bilansie za 2019 r. odpowiednio: - 31.432,0 tys. zł, - 40.192,3 tys. zł. W bilansie za 
2020 r. odpowiednio: - 39.572,6 tys. zł, - 43.046,8 tys. zł. 

 
77 §  6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, 
informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na 
rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1871 ze zm.) stanowi, że: Podmiot udzielający pomocy sporządza i 
przekazuje sprawozdania, o których mowa w § 2 ust. 1, o pomocy udzielonej w danym dniu, w terminie 7 dni od dnia udzielenia 
pomocy. 
78 SHRIMP - System Harmonogramowania, Rejestracji i Monitorowania Pomocy Publicznej. 
79  Zgodnie z załącznikami nr 3 i 5 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 342). 
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               (akta kontroli str. 404-424, 1047-1057, 1120-1122) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 
1. Sprawozdanie Rb-27 S jst za 2020 r.80 nie prezentowało prawidłowej kwoty zaległości 
z tytułu dochodów własnych gminy81. Dane dotyczące zaległości na kwotę 2.774.825,87 
zł wykazane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) w Skwierzynie w sprawozdaniu 
tej jednostki nie zostały wykazane w ww. sprawozdaniu jst w kolumnie nr 10 zaległości 
netto w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej oraz w pozycji Razem.  
W sprawozdaniu Rb-27ZZ82 za okres sprawozdawczy od początku roku do końca IV 
kwartału 2020 r. OPS wykazał zaległości z tytułu wpłat w rozdziale 85502 Świadczenia 
rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w § 0940 Wpływy  
z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz w § 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie ogółem 2.774.825,85 zł. Zaległości 
wykazane w tym sprawozdaniu OPS wykazał na podstawie prowadzonej przez ww. 
jednostkę ewidencji księgowej, w której wyszczególniono kwoty 2.330.421,12 zł oraz 
444.404,74 zł (razem 2.774.825,85 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego raz zaliczki 
alimentacyjnej). 
Zastępca Skarbnika Gminy sporządzając sprawozdanie Rb-27 S jst za 2020 r. 
nieprawidłowo zamieściła w nim dane wykazane przez OPS w ww. sprawozdaniu. 
W sprawozdaniu Rb-27 S jst za 2020 r. wykazano kwotę 10.735.748,71 zł, natomiast 
po uwzględnieniu zaległości wykazanych przez OPS kwota zaległości powinna wynosić 
13.510.574,58 zł.  
Sprawozdanie Rb-27 S jst za 2020 r. podpisał Burmistrz Skwierzyny oraz Skarbnik 
Gminy. 

                                 (akta kontroli str. 71-85, 563-571, 1153-1164, 1182-1187) 
Zastępca Skarbnika Gminy wyjaśniła m.in., że: Nie wykazanie w sprawozdaniach Rb-
27S za 2020 r. (z wykonania planu dochodów jst oraz w sprawozdaniu z wykonania 
planu dochodów jst zbiorczo) kwoty 2.774.825,87 zł tytułem zaległości pozostałych do 
zapłaty wynika z mojego przeoczenia. Ja przygotowywałam przedmiotowe 
sprawozdania do podpisania przez Panią Skarbnik Gminy i Pana Burmistrza 
Skwierzyny. Przy przenoszeniu ręcznie danych ze sprawozdań Rb-27ZZ za 2020 r. 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie oraz Gminy Skwierzyna nie wpisałam  
w sprawozdaniach Rb-27S za 2020 r. tych kwot. W konsekwencji zaległości pozostałe 
do zapłaty wykazane w ww. sprawozdaniach w kwocie ogółem 10.735.748,71 zł zostały 
zaniżone o kwotę 2.774.825,87 zł. Po uwzględnieniu przedmiotowej kwoty zaległości 
pozostałe do zapłaty powinny stanowić kwotę 13.510.574,58 zł. Błędne dane wykazane 
w tych sprawozdaniach przekazałam Pani Skarbnik Gminy, która podpisała (wraz  
z Burmistrzem Skwierzyny) ww. błędne sprawozdania w dniu 22.02.2021 r. 

                                               (akta kontroli str. 572-573) 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że: Poprzez omyłkowe niedopatrzenie nie zauważyłam błędu 
w sprawozdaniu Rb- 27S z wykonania planu dochodów jst za okres od początku roku 
do 31 grudnia 2020 r., popełnionego przez pracownika przygotowującego 
sprawozdanie. Co za tym idzie, błędne sprawozdanie jednostkowe zostało włączone do 
sprawozdania łącznego. Oba sprawozdania zostały podpisane przeze mnie i przez 

 
80 Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów jst za okres od początku roku do 31 grudnia 2020 r. 
81 Wpłat w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz w § 0980 wpływy z 
tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 
 
82 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Pana Burmistrza. Po stwierdzeniu błędu przez kontrolującego i po analizie zapisów 
sprawozdań oraz ewidencji księgowej, w celu skorygowania błędu skonsultowałam się 
z Regionalną Izbą Obrachunkową w Zielonej Górze. Ponieważ upłynęło więcej niż  
6 miesięcy od daty sporządzenia sprawozdania, w zakresie należności wymagalnych 
sprawozdania się nie koryguje. Regionalna Izba Obrachunkowa potwierdziła, że tego 
rodzaju błąd nie ma wpływu na wskaźniki Gminy to jest podstawowe dochody 
podatkowe, dochody na mieszkańca, sytuację Gminy, które mogą skutkować 
udzieleniem Gminie pomocy w postaci nienależnej dotacji, subwencji itp. Tego rodzaju 
błąd nie jest korygowany nawet w ten sposób, że sporządza się korektę i wpina do akt 
bez wysyłania. Oczywiście błąd powstał, ale nie mogę go skorygować. 

                                             (akta kontroli str. 1059-1060) 

Burmistrz Skwierzyny wyjaśnił, że: Poprzez niedopatrzenie nie zauważyłem błędu  
w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów jst za okres od początku roku do 
31 grudnia 2020 r., popełnionego przez pracownika przygotowującego sprawozdanie, 
tj. Zastępcę Skarbnika Gminy. Błędne sprawozdanie zostało podpisane przeze mnie  
i przez Panią Skarbnik Gminy. 

                                             (akta kontroli str. 1165-1166) 

2. Wbrew obowiązkowi określonemu w przepisie art. 37 ust. 1 pkt 1 ufp Burmistrz  nie 
podawał do publicznej wiadomości (na stronie BIP gminy) kwartalnych informacji  
o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa 
w art. 60 ufp za I, II, III, IV kwartał 2018 r. oraz I, II, III, VI kwartał 2019 r., natomiast 
podane do publicznej wiadomości kwartalne informacje (za II kw. 2020 r. oraz I IV kw. 
2021 r.) zawierały nierzetelne dane, gdyż w informacji za II kwartał 2020 r. zapisano, iż 
nie dokonywano takich umorzeń (faktycznie umorzenia dokonano na kwotę 5.182,36 zł 
na rzecz osoby fizycznej), - w informacji za I kwartał 2021 r. zapisano, iż nie 
dokonywano takich umorzeń (faktycznie umorzenia dokonano na kwotę 830,73 zł na 
rzecz osoby fizycznej), - w informacji za IV kwartał 2021 r. zapisano, iż dokonywano 
takich umorzeń na kwotę 1.384,83 zł (faktycznie nie dokonywano żadnych umorzeń 
takich należności w IV kwartale 2021 r.).  

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że niepodawanie do publicznej wiadomości (na stronie BIP 
gminy) kwartalnych informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności 
budżetowych, o których mowa w art. 60 ufp za I, II, III, IV kwartał 2018 r. oraz I, II, III, VI 
kwartał 2019 r. wynika z tego, iż: (…) nie wiedziałam wtedy o takim obowiązku 
wynikającym z przepisu art. 60 ustawy o finansach publicznych, a odnośnie 
nierzetelnych danych w upublicznionych informacjach. Sporządzając w ww. kwartalne 
informacje opieram się na danych przekazywanych mi przez komórki merytoryczne 
(Referat Komunalny i Referat Podatków i Opłat Lokalnych), na podstawie pisemnych 
zestawień, gdyż bezpośrednio nie mam wglądu do takich decyzji, a niejednokrotnie 
nawet o nich nie wiem. Dane, które udostępniłam przyjęłam za poprawne i podane 
zgodnie ze stanem faktycznym. Z uwagi na fakt, że referaty nie wykazały mi takich 
danych, nie mogłam opublikować na stronie BIP Skwierzyny rzeczywistych kwot 
umorzeń. 

                                               (akta kontroli str. 550-557, 1130-1131) 

Jednostka prawidłowo i rzetelnie, zgodnie z ewidencją księgową, wykazywała dane  
o dochodach, należnościach i zaległościach w sprawozdaniach: Rb-27S sprawozdanie 
z wykonania planu dochodów (z wyjątkiem – sprawozdań Rb-27 S z wykonania planu 
dochodów za 2020 r.), oraz Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych 
aktywów finansowych. Dane dotyczące udzielonej pomocy de minimis przekazano 
Prezesowi UOKiK terminowo, a dane te były zgodne z treścią decyzji o udzieleniu ulgi. 
W Urzędzie terminowo sporządzono Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy 

OCENA CZĄSTKOWA 
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Skwierzyna wg stanu na koniec: 2018 r., 2019 r., 2020 r. oraz 2021 r. Jednostka 
prawidłowo i rzetelnie, zgodnie z ewidencją księgową wykazywała dane o stanie 
nieruchomości w bilansie jst. 

Ustalono, iż sprawozdanie Rb-27 S za 2020 r. nie prezentowało prawidłowej kwoty 
zaległości z tytułu dochodów własnych gminy83. Dane dotyczące zaległości na kwotę 
2.774.825,87 zł nie zostały wykazane w ww. sprawozdaniu w kolumnie nr 10 zaległości 
netto w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej oraz w pozycji Razem.  
W pozycji Razem wykazano kwotę 10.735.748,71 zł, natomiast po uwzględnieniu 
zaległości wykazanych w sprawdzaniach Rb-27ZZ kwota zaległości powinna wynosić 
13.510.574,58 zł. 
Urząd nie podawał do publicznej wiadomości (na stronie BIP gminy) kwartalnych 
informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych,  
o których mowa w art. 60 ufp za I, II, III, IV kwartał 2018 r. oraz I, II, III, VI kwartał 2019 
r. Natomiast publikowano na stronie BIP gminy kwartalne informacje o udzielonych 
umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ufp 
(tj. środków publicznych stanowiących niepodatkowe należności budżetowe  
o charakterze publicznoprawnym) za I, II, III, IV kwartał 2020 r. oraz I, II, III, VI kwartał 
2021 r., jednak dane o umorzeniach zawarte w informacji za II kwartał 2020 r.,  
w informacji za I kwartał 2021 r., oraz w informacji za IV kwartał 2021 r. nie odpowiadały 
faktycznym kwotom udzielonych umorzeń. 

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

1. W odniesieniu do należności dochodzonych w trybie administracyjnym sporządzanie 
upomnień oraz tytułów wykonawczych w terminach określonych w przepisach 
wewnętrznych ustalonych przez Burmistrza Skwierzyny. 
2. W odniesieniu do należności dochodzonych na drodze sądowej sporządzanie 
wezwań do zapłaty oraz kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego w 
terminach określonych w przepisach wewnętrznych ustalonych przez Burmistrza 
Skwierzyny. 
3. Zgłaszanie Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów projektów 
programów pomocowych przewidujących udzielenie pomocy de minimis. 
4. Monitorowanie wdrażania założeń i realizacji celów Programu Rewitalizacji Gminy 
Skwierzyna na lata 2016-2023 w terminach określonych w tym programie  
5. Wykazywanie rzetelnych danych w gminnej ewidencji nieruchomości. 
6. Terminowe przeprowadzanie kontroli okresowych obiektów budowlanych oraz 
dokonywanie wpisów o przeprowadzeniu tych kontroli do książek obiektów 
budowlanych. 
7. Wykazywanie w sprawozdaniach gminy Rb-27S z wykonania planu dochodów jst 
rzetelnych danych. 
8. Podawanie do publicznej wiadomości rzetelnych informacji o udzielonych 
umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych. 

 
83 Wpłat w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz w § 0980 wpływy z 
tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 
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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 28 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 8 czerwca 2022 r.
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