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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin (dalej: Urząd). 
 

Tomasz Sielicki, Burmistrz Świebodzina, od 22 listopada 2018 r. (dalej: Burmistrz). 
W okresie objętym kontrolą, funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił:  
Dariusz Bekisz, Burmistrz Świebodzina, od 5 grudnia 2014 r. 
 
1. Analiza realizacji dochodów jst oraz windykacja należności budżetowych. 
2. Udzielanie ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 

oraz w niepodatkowych należnościach budżetowych o charakterze 
publicznoprawnym. 

3. Gospodarowanie mieniem zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki. 
4. Sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej dochodów i mienia oraz 

wykonywanie obowiązków informacyjnych dotyczących udzielonych ulg. 
 

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

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze. 

 

Dorota Rudnicka-Kawa, specjalista kontroli państwowej, na podstawie upoważnienia 
nr LZG/24/2022 z 18 lutego 2022 r. 

(akta kontroli str. 1-6) 

 

 
1 Dz. U. z 2022 r. poz. 623, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
W zakresie realizacji dochodów przez Gminę Świebodzin NIK pozytywnie ocenia sposób 
prowadzenia działań windykacyjnych należności cywilnoprawnych. Odnośnie zaległości 
podatkowych stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły najwyższych wartościowo 
zaległości i polegały na przekazywaniu zobowiązanym upomnień do uregulowania 
należności z opóźnieniem oraz długotrwałego procesu wystawiania tytułów 
wykonawczych. Nie spisano również z ksiąg rachunkowych należności przedawnionych 
w kwocie 11,4 tys. zł3. Niemniej, zgodnie z ewidencją księgową wykazywano dane 
o dochodach, należnościach i zaległościach w sprawozdaniach Rb-27S oraz Rb-N. 

Burmistrz udzielał ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny, każdorazowo po wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy, kierując 
się ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, zgodnie z obowiązującą 
uchwałą Rady Miejskiej. 

Zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki zarządzano mieniem Gminy. 
W szczególności zbycie nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego 
każdorazowo4 wynikało z planu wykorzystania zasobu nieruchomości, a procedura 
sprzedaży odbywała się zgodnie z wymogami prawa. Sporządzone na potrzeby zbycia 
nieruchomości operaty szacunkowe były aktualne i wykorzystane do celu, w jakim zostały 
wykonane. W przypadku zamiaru udostępnienia nieruchomości na podstawie umowy 
najmu lub dzierżawy sporządzano i podawano do publicznej wiadomości wymagane 
wykazy. Formułując umowy5 zadbano by ich treść zabezpieczała interesy Gminy, 
a w przypadku jednej, gdy dzierżawca nie regulował zobowiązań, podjęto działania 
windykacyjne. Urząd rzetelnie ewidencjonował nieruchomości wchodzące w skład 
zasobu gminy oraz nieruchomości oddane w wieczyste użytkowanie. Stwierdzono, że 
budynki komunalne6, legitymujące się wymaganymi książkami obiektu budowlanego, 
corocznie poddawano wizjom lokalnym oraz okresowym kontrolom stanu technicznego.  

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły nieuwzględniania w obowiązujących 
dokumentach tj. Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem 
Gminy Świebodzin na lata 2018-2022 oraz Zasadach wynajmowania lokali wchodzących 
w skład zasobu mieszkaniowego Gminy wymaganych elementów oraz nieopracowania, 
a w konsekwencji nieuchwalenia przez Radę Miasta, planu wykorzystania gminnego 
zasobu nieruchomości na lata 2017-2019. 

Urząd terminowo realizował obowiązki informacyjne Gminy. 

 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego  

1. Analiza realizacji dochodów jst oraz windykacja należności 
budżetowych 

1.1. Gmina Świebodzin w latach 2018-2021 uzyskała dochody wynoszące łącznie 
596 047,4 tys. zł, w tym w kolejnych latach objętych kontrolą odpowiednio: 
126 332,4 tys. zł (103,7% roku poprzedniego), 136 528,4 tys. zł (108,1%), 

 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. 
3 Dotyczy należności głównej - ustaleń dokonano na podstawie próby, o której mowa w pkt 1.14. 
4 Ustaleń dokonano na podstawie próby, o której mowa w pkt 3.6. 
5 Zbadano 12 umów. 
6 Będące w 100% własnością Gminy. 
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158 074,2 tys. zł (115,8%), 175 112,4 tys. zł (110,8%). Na 2022 r. zaplanowano dochody 
w wysokości 148 402,5 tys. zł (84,7%)7.  

(akta kontroli str. 7-9) 

Dochody własne w badanych latach wyniosły łącznie 296 861,1 tys. zł i stanowiły 49,8% 
dochodów Gminy. W ujęciu nominalnym wzrastały, jednak ich udział w dochodach 
ogółem malał, za wyjątkiem 2021 roku, tj.: 

- 67 303,5 tys. zł8, tj. 53,27% dochodów ogółem w 2018 r.; 

- 69 766,3 tys. zł9, tj. 48,71% dochodów ogółem w 2019 r.; 

- 73 715,0 tys. zł10, tj. 45,27% dochodów ogółem w 2020 r.; 

- 86 076,4 tys. zł11, tj. 47,32% dochodów ogółem w 2021 r. 

(akta kontroli str. 7-9) 

Na wzrost dochodów własnych, w badanych latach, największy wpływ miał wzrost m.in. 
z tytułu: 

1) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi12 (od 5,4% do 63,1%);  

2) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych13 (od 1,6% do 
20,7%); 

3) podatku od nieruchomości14 (od 0,9% do 10,1%). 

Istotny wzrost nastąpił również we wpływach z nw. tytułów, jednakże nie dotyczył całego 
badanego okresu, tj.: 

− opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności; wzrost nastąpił na koniec 2018 -
2020 roku (odpowiednio o: 229,8%; 28,9%; 131,5%), natomiast w 2021 roku nastąpił 
znaczny spadek, tj. o 21,4% do roku poprzedniego;   

− odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości; wzrost nastąpił jedynie na koniec 2020 i 2021 roku (odpowiednio o: 
109,5% i 33%). Lata 2018-2019 wykazały tendencję spadkową (o 56,1% i o 17,6%); 

− udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych; wzrost nastąpił na 
koniec 2018, 2020 i 2021 r. (odpowiednio o: 15,6%, 6,6%, 46,7%). Na koniec 2019 
roku nastąpił spadek o 2,2% do roku poprzedniego; 

− podatku od środków transportowych; wzrost nastąpił na koniec 2019-2021 roku 
(odpowiednio o: 8,5%; 8,2% i 22,4%). Na koniec roku 2018 nastąpił spadek o 39,7%. 

(akta kontroli str. 7-9) 

 
7 W tym plan na 2022 r. w zakresie: dochodów własnych – 88.485,6 tys. zł (97,3% wykonania roku poprzedniego); 
subwencji ogólnej – 21.641,2 tys. zł (81,1%);  dotacji celowych z budżetu państwa – 32.597,3 tys. zł (61%), środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 3.253,8 tys. zł (81%) oraz innych środków 
określonych w odrębnych przepisach (w tym fundusz COVID-19) - 2.424,7 tys. zł (49,6%). 
8 W tym z udziałem: podatków 21 711 086,98 zł (32,3%) i opłat 6 611 973,28 zł (9,8%); dochodów z majątku gminy 
5 133 584,18 (7,6%); udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 28 579 140,00 zł (42,5%) 
i z podatku dochodowego od osób prawnych 1 623 915,05 zł (2,4%). 
9 W tym z udziałem: podatków 22 281 602,42 zł (31,9%) i opłat 7 105 641,17 zł (10,2%); dochodów z majątku gminy 
4 581 725,44 zł (6,6%); udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 30 538 729,00zł (43,8%) 
i z podatku dochodowego od osób prawnych 1 587 796,59 zł (2,3%). 
10 W tym z udziałem: podatków 23 033 224,74 zł (31,2%) i opłat 9 071 504,96 zł (12,3%); dochodów z majątku gminy 
6 211 050,81 zł (8,4%); udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 31 012 451,00 zł (42,1%) 
i z podatku dochodowego od osób prawnych 1 692 162,84 zł (2,3%). 
11 W tym z udziałem: podatków 25 884 504,50 zł (30,1%) i opłat 11 476 464,99 zł (13,3%); dochodów z majątku gminy 
7 579 765,28 zł (8,8%); udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 33 702 298,00 zł (39,2%) 
i z podatku dochodowego od osób prawnych 2 481 732,30 zł (2,9%). 
12 Tj. 3 964 920,01 zł w 2018 r.; 4 177 625,02 zł w 2019 r., 6 731 875,71 zł w 2020 r., 8 419 610,54 zł w 2021 r. 
13 Tj.: 28 579 140,00 zł w  2018 r.; 30 538 729,00 zł w 2019 r.; 31 012 451,00 zł w 2020 r., 33 702 298,00 zł w 2021 r. 
14 Tj.: 18 388 915,97 zł w 2018 r., 18 561 208,75 zł w 2019 r., 18 852 797,44 zł w 2020 r., 20 524 819,57 zł w 2021 r. 
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Największy udział w dochodach Gminy ogółem w latach 2018-2021 stanowiły 
odpowiednio: dotacje celowe z budżetu państwa (od 28,9% do 33,8%)15 oraz subwencja 
ogólna, która corocznie wzrastała, a jej udział w dochodach Gminy ogółem oscylował  
w granicach od 13,2% do 16%16.  

(akta kontroli str. 7-9) 

Najmniejszy udział w dochodach Gminy ogółem stanowiły inne środki określone 
w odrębnych przepisach17, które wynosiły: od 0,1% do 2,8%18.   

(akta kontroli str. 7-9) 

1.2. W odniesieniu do wpływu sytuacji epidemiologicznej związanej z Covid-19 na poziom 
dochodów Gminy oraz na realizowane i planowane zadania i inwestycje w latach 2020 
i 2021, a także wpływu na budżet Gminy w 2022 r., Skarbnik Gminy wskazała, iż 
szczególnie w roku 2020 miała duży wpływ na niewykonanie dochodów. Rada Gminy 
podjęła uchwały o ulgach w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, 
przedsiębiorcy w związku z Covid-19 ubiegali się również o umorzenie podatków oraz 
ich rozłożenie na raty. W związku z czasowym zamknięciem placówek oświatowych, 
kulturalnych i sportowych znaczenie spadły dochody z tytułu wykonywanej przez nie 
działalności. Również zaplanowane przez Ministerstwo Finansów udziały w podatku 
dochodowym os. fizycznych wpłynęły w mniejszej kwocie niż zaplanowano. W zakresie 
wydatków wystąpiły problemy z terminowością realizacji inwestycji, szczególnie 
z opracowaniem dokumentacji kosztorysowo - projektowych, które to zadania należało 
aneksować i przesunąć do realizacji na rok następny. Cześć zadań w związku z brakiem 
wykonawców nie została zrealizowana. W roku 2021 Covid-19 nie wpłynął znacząco na 
poziom dochodów Gminy. (…) Po stronie wydatków, część firm miała problemy 
z dochowaniem terminów wykonania prac co wiązało się z podpisaniem aneksów. 
Ponadto Skarbnik wskazała, iż w roku 2022, pandemia Covid-19 nie wpłynie na poziom 
dochodów gminy, jak również na terminy realizacji zaplanowanych zadań. 

(akta kontroli str. 10-11, 19-20) 

1.3. W zakresie zmiany przepisów prawa i wpływu na poziom realizowanych dochodów, 
Skarbnik Gminy wskazała, iż w latach 2018 - 2021 Ministerstwo Finansów planowało 
gminom wysokość udziałów w podatku PIT. Plany te nie były korygowane w trakcie roku 
budżetowego, w przypadku Gminy Świebodzin były to, poza rokiem 2020, wpływy 
wyższe od zaplanowanych. Środków tych jednak gmina nie mogła zaangażować 
w trakcie roku budżetowego. Jednocześnie Gmina samodzielnie planowała i korygowała 
w trakcie roku udziały w podatku CIT. W roku 2020 uruchomiono Rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych, ze środków otrzymanych w ramach funduszu Gmina Świebodzin 
finansuje budowę przedszkola. Bez tych środków gmina musiałaby zrezygnować 
z realizacji innych zadań, ponieważ budowa przedszkola jest priorytetem w inwestycjach 
gminnych. W roku 2021 uruchomiono Program Polski Ład. W ramach programu Gmina 
Świebodzin zrealizuje zadanie „Kompleksowy system indywidualnej segregacji odpadów 
eliminując anonimowość i zbiorową odpowiedzialność na terenie Gminy Świebodzin". 

 
15 Tj.: 36 488,9 tys. zł (w tym środki na program Rodzina+ w wys. 17 160,3 tys. zł), tj. 28,9% w 2018 r.; 44 506,6 tys.15 
zł (Rodzina + w wys. 24 558,7 tys. zł), tj. 32,6% w 2019 r.; 53 473,8 tys. zł (Rodzina + w wys. 32 644,6 tys. zł)15 zł, tj. 
33,8% w 2020 r.; 53 457,5 tys. zł (Rodzina + w wys. 32 730,4 tys. zł), tj. 30,5% w 2021 r. 
16 Tj.: w 2018 r. - 20 188,1 tys.16 zł (w tym: część oświatowa w kwocie 19 455,3 tys. zł część wyrównawcza 545,9 tys. 
zł i część równoważąca subwencji w kwocie 187,0 tys. zł), co stanowiło 16% dochodów ogółem; w 2019 r. - 20 860,2 
tys.16 zł (w tym: część oświatowa w kwocie 20 295,4 tys. zł, część wyrównawcza 426, 2 tys. zł i część równoważąca 
subwencji w kwocie 138,6 tys. zł), co stanowiło 15,3% dochodów ogółem; w 2020 r. - 20 865,9 tys.16 zł (w tym: część 
oświatowa w kwocie 20 670,5 tys. zł, część równoważąca subwencji w kwocie 106,4 tys. zł i uzupełnienie subwencji 
ogólnej w kwocie 89,1 tys. zł, co stanowiło 13,2% dochodów ogółem; w 2021 r. - 26 668,6 tys. 16 zł (w tym: część 
oświatowa w kwocie 20 982,4 tys. zł, część równoważąca subwencji w kwocie 92,7 tys. zł i uzupełnienie subwencji 
ogólnej w kwocie 5 593,6 tys. zł), co stanowiło 15,2% dochodów ogółem. 
17 W tym: środki uzyskiwane w ramach funduszu COVID (§§218, 609, 610, 244, 270, 246, 298, 635, 626). 
18 Tj. odpowiednio w badanych latach: 113,0 tys. zł (0,1%); 1 121,3 tys. zł (0,8%); 4 223,1 tys. zł (2,7%); 4 890,9 tys. 
zł (2,8%). 
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Bez tych środków Gmina nie zrealizowałaby w/w inwestycji. Na rok 2022 Ministerstwo 
zaplanowało Gminie Świebodzin udziały mniejsze niż w roku 2021, w związku z czym 
w październiku 2021 r. Gmina otrzymała subwencję ogólną na uzupełnienie dochodów 
gmin, która wpłynęła na rachunek budżetu w listopadzie 2021 roku. Skarbnik wskazała, 
że takie środki powinny być zaplanowane na początku roku budżetowego żeby zostały 
efektywnie wykorzystane. Gmina Świebodzin otrzymane środki zapisała w budżecie na 
rok 2022 po stronie przychodów. 

(akta kontroli str. 10-11,19-20) 

1.4. Część oświatowa subwencji ogólnej w badanych latach wyniosła łącznie 81 403,5 
tys. zł (27,4% dochodów własnych) i corocznie zwiększała się, tj. z 19 455,3 tys. zł 
w 2018 r. do 20 982,4 tys. zł w 2021 r. Dochody oświatowe19 nie były wystarczające, aby 
sfinansować wydatki na oświatę. Luka finansowa między bieżącymi wydatkami 
a dochodami oświatowymi  wzrosła z 14 303,9 tys. zł w 2017 r. do 22 907,8 tys. zł 
w 2021 r. Gmina pokryła bieżące wydatki oświatowe środkami ze źródeł zagranicznych, 
tj. budżetu UE - w łącznej wysokości 1 831,7 tys. zł. W badanym okresie nie wystąpiły 
przypadki przeznaczenia środków pochodzących z subwencji oświatowej na inne 
zadania niż oświatowe. 

(akta kontroli str. 21) 

Skarbnik Gminy odnosząc się do zwiększającej się luki finansowego wskazała m.in.,  
iż na terenie Gminy znajduje się sześć placówek przedszkolnych oraz sześć placówek 
szkolnych (w tym dwie z oddziałami przedszkolnymi), ponadto działają dwa przedszkola 
niepubliczne. Koszty utrzymania bazy oświatowej z roku na rok rosną, w tym 
wynagrodzenia osobowe pracowników oświaty, które w badanych latach wzrosły 
z 30 432,8 tys. zł w 2018 r. do 37 943,7 tys. zł w 2021 r.  Nie przekładało się to na kwotę 
subwencji oświatowej. Otrzymana subwencja oświatowa nie pokrywała wydatków na 
wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników placówek oświatowych.  

(akta kontroli str. 21, 23-29) 

1.5. Z analizy kosztów gospodarki odpadami komunalnymi w latach 2018-2021 wynikało, 
iż Gmina pokrywała część kosztów z dochodów własnych, tj. w 2018 roku – w wysokości 
777,8 tys. zł; w 2019 roku – w wysokości 1 396,2 tys. zł; w 2021 roku w wysokości 
618,0 tys. zł. Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
na 2022 rok określono w wysokości 8 500,0 tys. zł. 

(akta kontroli str. 10-18) 

Skarbnik Gminy wskazała m.in., iż przyczyny dopłaty ze środków własnych Gminy 
w 2018 r. należy upatrywać się w niepodniesionej stawce opłat za odpady dla 
mieszkańców przy zwiększonych kosztach wywozu i zagospodarowania odpadów. (…) 
W kwietniu 2019 roku Burmistrz przedłożył radnym Rady Miejskiej projekt zmiany stawki 
za opłatę śmieciową w związku z zwiększonymi kosztami, jednakże radni propozycję 
odrzucili. Przy stawce z 2018 roku system odpadów nie zbilansował się. W 2021 r. Gmina 
Świebodzin do systemu odbioru i zagospodarowania odpadów również dopłaciła ze 
środków własnych kwotę 617 976,82 zł, gdyż projekt zmiany stawki za opłatę śmieciową 
w związku z zwiększonymi kosztami wywozu i zagospodarowania odpadów został 
odrzucony i radni obniżyli stawki zaproponowane przez Burmistrza. Przy zastosowaniu 
obniżonych stawek system odpadów nie zbilansował się. Natomiast w 2022 roku Gmina 
Świebodzin przystąpiła do związku Gmin CZG-12, który zajmuje się zagospodarowaniem 
odpadów, a odbiorem odpadów zajmuje się spółka gminna. Przy zachowaniu stawek 
opłaty śmieciowej dla mieszkańców z roku 2021 oraz po przeanalizowaniu stawek za 
zagospodarowanie oraz biorąc pod uwagę fakt, że odpady od mieszkańców z terenu 

 
19 Subwencja oświatowa, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania oświatowe oraz dochody uzyskiwane przez 
gminne jednostki oświatowe. 
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całej gminy odbiera spółka miejska, Gmina powinna się zamknąć w oszacowanych 
kwotach. 

(akta kontroli str. 19-20) 

1.6. W latach objętych kontrolą zaległości netto z tytułu dochodów własnych Gminy 
wykazywały niewielką tendencją wzrostową. Na koniec 2019 r. w stosunku do stanu 
z roku ubiegłego zaległości te wzrosły z 15 611,6 tys. zł do 16 051,0 tys. zł (o 2,8 %), 
w 2020 r. – do 16 366,2 tys. zł (o 2%), w 2021 r. – do 16 391,7 tys. zł (o 0,2% ). 

(akta kontroli str. 30-32) 

Największy wpływ na wzrost zaległości ogółem miały zaległości z tytułu: 

−  podatku od nieruchomości, które wykazywały tendencją wzrostową, poza 2018 r.20. 
Na koniec 2019 r. w stosunku do stanu z roku poprzedniego zaległości te wzrosły 
o 16,6%21 , w 2020 r. – o 4,2%22, w 2021 r.  – o 1,2%23; 

− opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, które wykazywały 
tendencją wzrostową, poza 2021 r.24. Na koniec 2018 r. w stosunku do stanu z roku 
poprzedniego zaległości wzrosły o 15,2%25, w 2019 roku – o 0,7%26, w 2020 r. – 
o 87,2%27; 

− opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wykazywały tendencją 
wzrostową, poza 2019 r . Na koniec 2018 r. w stosunku do stanu z roku poprzedniego 
zaległości wzrosły o 78,1%28, w 2020 r. – o 27,2%29, w 2021 r. – o 25,0%30; 

− 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§236), 
które w latach 2018-2021 wzrosły odpowiednio o: 6,6%, 4,2%, 4,0% i 2,8%.  

(akta kontroli str. 30-32) 

1.7. W badanych latach sprawy związane z windykacją wpływów z tytułu podatków, opłat 
lokalnych i innych należności realizował w Urzędzie Wydział Finansowo-Budżetowy, 
nadzorowany przez Skarbnika Gminy. W okresie objętym kontrolą obowiązywały:  
- od 30 sierpnia 2019 r. Instrukcja w sprawie ewidencji i poboru podatków lokalnych 

i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
- wcześniej Instrukcja w sprawie ewidencji i poboru podatków lokalnych i opłat, 
regulujące w szczególności terminy sporządzania upomnień i tytułów wykonawczych31. 
 

(akta kontroli str. 527-533, 535-543) 

 
20 Zaległości zmalały z 3 961,3 tys. zł do 3 695,4 tys. zł (o 6,7%), 
21 Z 3 695,4 tys. zł do 4 300,0 tys. zł. 
22 Do 4 481,0 tys. zł. 
23 Do 4 536,5 tys. zł. 
24 Zaległości zmalały z 250 615,88 zł  do 188 321,97 zł (o 24,9%), 
25 Z 115,4 tys. zł do 132,9 tys. zł 
26 Do 133,9 tys. zł 
27 Do 250,6 tys. zł 
28 Z 158,6 tys. zł do 282,4 tys. zł. 
29 z 258,2 tys. zł do 328,5 tys. zł. 
30 Do 410,6 tys. zł. 
31 Od 30 sierpnia 2019 r. w Urzędzie obowiązywała Instrukcja w sprawie ewidencji i poboru podatków lokalnych i opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi regulująca windykację i egzekucję należności podatkowych oraz opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi - przyjęta zarządzeniem Burmistrza Nr 67K/2019 z 30 sierpnia 2019 r. 
w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości, stanowiąca załącznik nr 5, a w szczególności wskazująca, 
że jeżeli podatnik nie zapłacił należności w terminie - sporządza się upomnienie nie rzadziej niż dwa razy do roku; 
mając na uwadze racjonalność gospodarowania środkami publicznymi, upomnienia wystawia się, jeżeli kwota 
zaległości przekracza wysokość kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jeżeli zaległości 
objęte upomnieniem (które zostało skutecznie doręczone) nie zostały zapłacone, sporządzane są tytuły wykonawcze 
- nie rzadziej niż dwa razy do roku. 
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W ramach kontroli zarządczej32 oraz na podstawie wewnętrznych uregulowań33 audytor 
wewnętrzny Urzędu przeprowadził w latach objętych kontrolą, dwa zadania audytowe 
zapewniające, tj. „Windykacja należności Gminy Świebodzin” w 2018 r.34 oraz „Najmy 
mienia komunalnego Gminy Świebodzin przez stowarzyszenia i organizacje pożytku 
publicznego” w 2019 r.35 i jedną kontrolę problemową, pn. „Prawidłowość zamówienia 
publicznego na odbiór i wywóz odpadów komunalnych oraz ewidencji dochodów 
i wydatków budżetowych związanych z odpadami komunalnymi w Gminie Świebodzin” 
w 2019 r.36 W 2020 r. przeprowadzono kontrolę sprawdzającą w zakresie zbadania 
wdrożenia i wykonania zaleceń pokontrolnych w Wydziale Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej dotyczącą systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Zalecenia oraz 
wystosowane rekomendacje wynikające z zadań audytowych zapewniających, 
w większości zostały wdrożone37.  

(akta kontroli str. 33-41) 

1.8. Kontrola 40 przypadków najwyższych kwotowo zaległości dotyczących podatku od 
nieruchomości i łącznego zobowiązania pieniężnego38 wykazała, że w żadnym 
przypadku nie podejmowano działań informacyjnych zmierzających do dobrowolnego 
wykonania przez dłużników obowiązków, o których mowa w art. 6 § 1b ustawy 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji39.  

(akta kontroli str. 42-46) 

Skarbnik Miasta wyjaśniła m.in., iż  (…) powyższe jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem 
organu podatkowego. System finansowo-księgowy FoKa, w którym prowadzona jest 
księgowość i egzekucja podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
nie posiada funkcji umożliwiającej prowadzenie rejestru w systemie czynności 
informacyjnych. Dlatego też nie jest wykorzystywane uprawnienie dotyczące ww. 
czynności. Prowadzenie rejestru ręcznie przy tak dużej ilości dłużników w ocenie organu 
jest obarczone problemami z dotrzymaniem terminu zawartego w ustawie.   

 (akta kontroli str. 47-50) 

Wprawdzie słusznie Skarbnik wskazuje na fakultatywny charakter działań 
informacyjnych, jednak w praktyce, ich podjęcie mogłoby zapewnić szybsze 
i skuteczniejsze wykonanie dochodów Gminy. 

1.9. W latach 2018-2021 wystawiono łącznie 13 071 upomnień na łączną kwotę 7 334,9 
tys. zł, w tym: w 2018 r. – 1 004 upomnień na kwotę na kwotę 631,4 tys. zł40; w 2019 r. – 

 
32 Przyjętej Zarządzeniem Nr 571/B/2020 Burmistrza Świebodzina z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przeprowadzania kontroli zarządczej w jednostkach, wcześniej  Zarządzeniem nr 779/10 Burmistrza 
Świebodzina z 22 czerwca 2010 r. 
33 Regulamin kontroli zarządczej oraz prowadzenia polityki zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie 
przyjęty Zarządzeniem Nr 95/k/2020 Burmistrza Świebodzina z dnia 16 lipca 2020 r., wcześniej Zarządzeniem 
Nr 17/k/2011 Burmistrza Świebodzina z dnia 11 marca 2011 r.  
34 Przeprowadzone zadanie audytowe zapewniające wykazało m.in., że w prawidłowy sposób sprawowana jest 
kontrola zarządcza w obszarze objętym audytem. 
35 Komórki audytowane: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie oraz Szkoła Podstawowa Nr 3 w Świebodzinie 
w celu dokonania oceny prawidłowości najmu lokali użytkowych i pomieszczeń jednostek budżetowych oraz 
świadczonych statutowych usług. 
36 Objęto kontrolą Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wydział Finansowo-Budżetowy oraz Wydział 
Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego. 
37 Na etapie monitorowania pozostał obszar gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie przeprowadzanych 
przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkalnictwa, kontroli liczby osób zamieszkałych w danej nieruchomości 
oraz funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Świebodzinie w zakresie najmów mienia 
komunalnego przez stowarzyszenia, organizacje pożytku publicznego i pozostałych najemców. 
38Zaległości dotyczyły podatku od nieruchomości nieuiszczanego przez osoby prawne (6 przypadków) i podatku 
od nieruchomości i łącznego zobowiązania pieniężnego przez osoby fizyczne (4 przypadki) – łącznie po 10 
przypadków z 2018 r., 2019 r., 2020 r., 2021 r. 
39 Dz.U. z 2022 r. poz. 479, ze zm. 
40 Stan zaległości na koniec roku poprzedniego wynosił łącznie 4 437 253,62 zł (2017 r.) 
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5 328 na kwotę 2 585,5 tys. zł41; w 2020 r. – 2 542 na kwotę 1 928,6 tys. zł42; w 2021 r. 
– 4 197 na kwotę 2 189,4 tys. zł43.  

(akta kontroli str. 51-54) 

1.10. Z przeprowadzonego badania 40 przypadków dotyczących najwyższych kwot 
zaległości44 wynikało m.in., że: 

− wszystkie upomnienia spełniały wymogi formalne określone przepisami prawa,  
w szczególności zamieszczono w nich zagrożenie wszczęcia egzekucji po upływie 7 
dni od dnia doręczenia; 

- spośród 39 wystawionych upomnień w latach 2018-2021 dla łącznie 64 rat podatku 
od osób fizycznych, stwierdzono w przypadku 43 rat (67%) postępowanie niezgodne 
z przepisem §7 ust. 1 pkt 1a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 
2015 r. oraz §3 ust. 1a rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r.45 oraz 
Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r.46 
w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych47 (dalej: rozporządzeń 
w sprawie postępowania wierzycieli), tj. braku wystawienia upomnienia w sposób 
niezwłoczny48 (po upływie 30 dni od terminu płatności), tj. od 36 do 382 dni. Natomiast 
w przypadku 21 rat (33%) upomnienia zostały wystawione zgodnie z przepisem; 

- spośród 60 ogółem wystawionych upomnień w latach 2018-2021 dla łącznie 251 rat 
podatku od osób prawnych, w przypadku 158 rat (63%) stwierdzono postępowanie 
niezgodne z przepisem §7 ust.1 pkt 1a i §3 ust. 1a ww. rozporządzeń, tj. brak 
wystawienia upomnienia w sposób niezwłoczny, tzn. po upływie 30 dni od terminu 
płatności, tj. od 34 do 394 dni. Natomiast w przypadku 93 rat (37%) upomnienia 
zostały wystawione zgodnie z przepisem.  

(akta kontroli str. 42-46) 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż w polityce rachunkowości Gminy Świebodzin przyjęto 
w § 11 ust. 2 instrukcji w sprawie ewidencji i poboru podatków lokalnych i opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącej załącznik nr 5, zasadę, iż jeżeli 
podatnik nie zapłacił należności w terminie, sporządza się upomnienie nie rzadziej niż 
2 razy do roku. Od 01 czerwca 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie zmianie uległ 
program do księgowania podatków lokalnych (SFINX na FOKA), co spowodowało 
zmiany osobowe na stanowiskach a w konsekwencji utrudniło wywiązanie się z zapisu 
§ 11 ust. 2 ww. instrukcji. Od 20 marca 2020 r. został ogłoszony stan epidemiczny w kraju 
ze względu na COVID-19. Praca w Urzędzie odbywała się w trybie rotacyjnym, w tym 
zdalnie, co również wpłynęła na nieterminowe wystawianie upomnień. W tym przypadku 
wywiązanie się z zapisu § 11 ust. 2 ww. instrukcji również było utrudnione. Zapis § 11 
ust. 2 ww. instrukcji wynika z ustrukturyzowania możliwości organizacyjnych osób 
odpowiedzialnych za egzekucję podatków. Dopiero od lutego 2022 r. podatnicy dokonują 
wpłat na indywidulane rachunki bankowe. Dotychczas ilość wpłat oraz problemy 
z weryfikacją i właściwym określeniem tytułu wpłaty powodowały, że proces księgowania 
wydłużał się stąd też wystawianie upomnień było możliwe znacznie później. 

(akta kontroli str. 42-46, 55-57, 67-68, 527-533) 

 
41 Stan zaległości na koniec roku poprzedniego wynosił łącznie 4 519 454,37 zł (2018 r.) 
42 Stan zaległości na koniec roku poprzedniego wynosił łącznie 5 024 267,74 zł (2019 r.) 
43 Stan zaległości na koniec roku poprzedniego wynosił łącznie 5 167 756,89 zł (2020 r.) 
44Zaległości dotyczyły podatku od nieruchomości nieuiszczanego przez osoby prawne (6 przypadków) i podatku od 
nieruchomości i łącznego zobowiązania pieniężnego przez osoby fizyczne (4 przypadki) - po 10 przypadków z 2018 r., 
2019 r., 2020 r., 2021 r. 
45 Dz.U. z 2020 r. poz.1294 – do 19 lutego 2021 r. 
46 Dz.U. z 2020 r. poz. 2083 – obecnie obowiązujące. 
47 Wcześniej rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1483, ze zm.) 
48 Wobec niepodjęcia działań informacyjnych. 
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NIK zauważa, że przyjęte w Urzędzie instrukcje dotyczące ewidencji i poboru podatków 
lokalnych i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powinny uwzględniać 
powszechnie obowiązującą normę w zakresie niezwłoczności wystawiania upomnień, 
wynikającą z §3 ust. 1a rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 
Regionalnej w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych49. 
Z przeprowadzonego w toku kontroli badania wynikało, iż przyjęte w instrukcjach zasady 
sporządzania upomnień, nie zagwarantowały wymaganego, niezwłocznego sposobu 
realizacji obowiązku. 

- w żadnym wypadku nie dokonano wpłaty zaległości przez osoby fizyczne na skutek 
przesłanych upomnień w latach 2018-2021; 

- w dwóch przypadkach dokonano wpłaty zaległości przez osobę prawną na skutek 
przesłanych upomnień, tj. w 2018 roku - na kwotę 63,8 tys. zł50. W latach 2019-2021 
dłużnicy nie dokonywali żadnych wpłat na skutek przesłanych upomnień. 

(akta kontroli str. 42-46) 

1.11. Rada Miejska w Świebodzinie (dalej: Rada Miejska) nie skorzystała z uprawnienia 
wynikającego z art. 18d § 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie danych do 
Rejestru Należności Publicznoprawnych, wobec czego Urząd  nie wprowadzał danych 
do  rejestru. 

(akta kontroli str. 81) 

1.12. W latach 2018-2021 wystawiono łącznie 1 385 tytułów wykonawczych na łączną 
kwotę 2 879,2 tys. zł51. 

(akta kontroli str. 51-54) 

1.13. Badanie 40 przypadków najwyższych kwot zaległości52 oraz wystawionych tytułów 
wykonawczych, wykazała m.in., że: 

− tytuły wykonawcze zostały wystawione zgodnie z obowiązującymi wzorami 
i w badanym okresie nie wystąpiły przypadki wstrzymania egzekucji z powodu 
zastosowania niewłaściwego wzoru tytułu wykonawczego; 

− wystawione tytuły wykonawcze Gmina niezwłocznie kierowała do właściwych 
miejscowo organów egzekucyjnych; 

− po bezskutecznym upływie terminów określonych w upomnieniach: w 26 przypadkach 
tytuły wykonawcze zostały wystawione po upływie 30 dni, tj. od 36 do 181 dni (w tym 
w 14 przypadkach przekroczono 90 dni), natomiast w 13 przypadkach w terminie od 
4 do 28 dni, w jednym przypadku nastąpiło odroczenie rat53.  

(akta kontroli str. 58-80, 554-587) 

Stosownie do § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad 
rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu 
terytorialnego54 zadaniem komórki rachunkowości jest w szczególności terminowe 
podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, 
takich jak m.in. tytuły wykonawcze. 

Skarbnik Gminy w swoich wyjaśnieniach wskazała na art. 15 §1 ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji, a następnie podała, że:  (…) skierowanie zaległości do 

 
49 Przyjmuje się termin do 30 dni od dnia terminu płatności. 
50 Podatnik: PN024045/P i PN024013/P. 
51 W tym: w 2018 r. – 105 na kwotę na kwotę 295,5 tys. zł; w 2019 r. – 678 na kwotę 1 444,7 tys. zł; w 2020 r. – 349 
na kwotę 524,3 tys. zł; w 2021 r. – 253 na kwotę 614,7 tys. zł. 
52 Próba o której mowa w punkcie 1.10. 
53 Podatnik PN024045/P. 
54 Dz.U. z 2010 r. Nr 208, poz. 1375. 
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wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest uprawnieniem danym Wierzycielowi a nie 
obowiązkiem. Oznacza to, że jeżeli Organ podatkowy nie doprowadza należności do 
przedawnienia nie musi w określonym terminie wskazanym w dniach, miesiącach itd. 
kierować sprawy do egzekucji. Poza tym Skarbnik Gminy wskazała m.in., iż od 01 
czerwca 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie uległ zmianie program do 
księgowania podatków lokalnych (z SFINX na FOKA). Wysyłanie upomnień, a na ich 
podstawie kierowanie spraw do egzekucji administracyjnej było utrudnione (…). 
W zakresie tytułów wykonawczych wystawionych w 2019 (…) stosowano zasadę 
zawartą w:  § 11 ust. 5 instrukcji w sprawie ewidencji i poboru podatków lokalnych i opłaty 
(…) sporządzane są tytuły wykonawcze nie rzadziej niż 2 razy do roku. Skarbnik Gminy 
wskazała również na obowiązującą uprzednio instrukcję55.  

Ponadto Skarbnik Gminy wyjaśniła, że przyczynami były m.in.: stan epidemiczny w kraju 
ze względu na COVID-19 i pracę w urzędzie, która odbywała się rotacyjnie, w tym 
zdalnie. Tytuły wykonawcze były wystawiane z mniejszą częstotliwością, ponieważ 
upomnienia były wystawione rzadziej. 

(akta kontroli str. 55-80, 518-526) 

W wyjaśnieniach Skarbnik Gminy pomija zasadę obligatoryjnego wszczęcia 
i prowadzenia egzekucji wyrażoną w art. 6 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji, zgodnie z którą w razie uchylania się zobowiązanego od wykonania 
obowiązku wierzyciel powinien podjąć czynności zmierzające do zastosowania środków 
egzekucyjnych. Natomiast powołany przepis określa obowiązek przesłania 
zobowiązanemu upomnienia (zasadę zagrożenia), jako wyraz zasady ogólnej 
nakłaniania zobowiązanego do dobrowolnego wykonania obowiązku. Doręczenie 
upomnienia, o ile jest ono wymagane, wywołuje bowiem doniosły skutek prawny, 
ponieważ jest warunkiem dopuszczalności prowadzenia egzekucji - postępowanie 
egzekucyjne nie może być wszczęte przed upływem 7 dni od dnia doręczenia 
upomnienia. 

Należy również mieć na względzie, że organy administracji publicznej każdorazowo 
zobowiązane są do rzetelnego, tj. również nieopieszałego, sposobu postępowania. 
Postępowania, które służyć będzie docelowo realizacji interesu publicznego (interesu 
Gminy), co w tym przypadku oznacza skuteczne ściągnięcie należnych Gminie kwot 
zaległości. By stało się to możliwe niezbędne jest podejmowanie działań windykacyjnych 
bez zbędnej zwłoki, które m.in. uniemożliwią dłużnikowi pozbycie się majątku lub 
powzięcie innych działań czyniących egzekucję bezskuteczną.   

W wyniku analizy próby56 ustalono, iż w jednym57 z 10 badanych przypadków w 2021 r.,  
nie dokonano przypisu zobowiązania w podatku od nieruchomości w danym roku 
podatkowym na kwotę 32,8 tys. zł. Decyzją Burmistrza Świebodzina Nr 17/2021 z dnia 
17 września 2021 r. określono wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 
rok 2021 r., natomiast określone zobowiązanie podatkowe na kwotę 32,8 tys. zł zostało 
zaksięgowane dopiero w toku kontroli NIK, w dniu 9 maja 2022 r. Takie postępowanie 
było sprzeczne z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości58 
zgodnie z którym do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, 
w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym.  

 
55 Przyjętą zarządzeniem Burmistrza Nr 127/K/2017 z 17 maja 2017 r. w sprawie dokumentacji przyjętych zasad 
rachunkowości, wskazującą m.in., że w przypadku braku wpłaty sporządza się upomnienia nie rzadziej niż dwa razy 
do roku: do dnia 30-go czerwca i do dnia 30-go grudnia danego roku za zaległości na dzień sporządzenia upomnienia; 
mając na uwadze racjonalność gospodarowania środkami publicznymi, upomnienia wystawia się, jeżeli kwota 
zaległości przekracza wysokość kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji; jeżeli zaległości 
objęte upomnieniem nie zostały zapłacone, pracownicy odpowiedzialni za księgowość podatkową sporządzają tytuły 
wykonawcze w terminie do 31 października danego roku i do dnia 31 marca następnego. 
56 Łącznie 40 przypadków - po 10 z każdego roku objętego badaniem. 
57 Dotyczy podatnika podatku od nieruchomości nr PN023829/P. 
58 Dz. U. z 2021 r. poz. 217, ze zm. 
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Powyższe zaniechanie skutkowało brakiem wystawienia upomnień dla podatnika.  

 (akta kontroli str. 82-88) 

Skarbnik Gminy wyjaśniła m.in., iż w czasie nieobecności pracownika zajmującego się 
tym zakresem, inny inspektor wykonywał pracę na swoim stanowisku oraz w ramach 
zastępstwa, stąd też przez natłok pracy i dodatkowe obowiązki, decyzja określająca 
skutecznie doręczona podatnikowi nie została zaksięgowana a tym samym nie było 
możliwe dochodzenie należności do podatnika. 

(akta kontroli str. 55-57, 67-71) 

1.14. Badanie największych kwotowo należności przedawnionych59 wykazało, iż 
w księgach rachunkowych Urzędu występowały zobowiązania podatkowe, które 
przedawniły się, odpowiednio: 

− według stanu na 31.12.2018 r. w łącznej kwocie 7 371,00 zł60 (tj. należność główna –  
4 369,00 zł, odsetki – 3 002,00 zł); 

−  według stanu na 31.12.2019 r. w łącznej kwocie 7 524,00 zł61 (tj. należność główna 
– 4 642,00 zł, odsetki – 2 882,00 zł); 

−  według stanu na 31.12.2020 r. w łącznej kwocie 3 727,00 zł62 (tj. należność główna 
– 2 417,00 zł, odsetki – 1 310,00 zł).  

(akta kontroli str. 55-57, 67-71, 105-124, 544-547) 

W sprawie przyczyn przedawnienia Skarbnik Gminy wyjaśniła m.in., iż organ podatkowy 
skierował w/w wierzytelności do organu egzekucyjnego, jednak egzekucja u ww. 
dłużników była bezskuteczna. Organ egzekucyjny nie zastosował wobec dłużników 
skutecznego środka egzekucyjnego przerywającego bieg terminu przedawnienia.  

(akta kontroli str. 55-57, 67-71, 105-124) 

Odpisów ww. należności głównych dokonano dopiero w trakcie kontroli NIK, 
tj. 21 kwietnia 2022 r. Zgodnie z art. 59 § 1 pkt 9 ustawy Ordynacja podatkowa 
zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek m.in. przedawnienia. 
Nieistniejące zobowiązania podatkowe nie powinny być wykazywane w księgach 
rachunkowych, stosownie bowiem do art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości do ksiąg 
rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde 
zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 8 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad 
rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu 
terytorialnego63 do udokumentowania wygaśnięcia zobowiązania podatkowego służą 
dokumenty informujące o przedawnieniu, o którym mowa w art. 70 i 71 Ordynacji 
podatkowej. 

Tym samym nie odpisując przedawnionych zobowiązań podatkowych w latach 2018-
2020 postępowano niezgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości w zw. z art. 59 
§ 1 pkt 9 ustawy Ordynacja podatkowa. Spisanie ww. należności przedawnionych64 
w dniu 21 kwietnia 2022 r. nastąpiło w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. 

 
59 W badanych próbach kontrolnych (opisanych w pkt. 1.10. i 1.17. wystąpienia pokontrolnego) nie wystąpiły przypadki 
przedawnienia zaległości podatkowych oraz należności o charakterze cywilnoprawnym. 
60 Dotyczy dłużników: W.R. (należność główna -1 431,00 zł; odsetki: 1 045,00 zł); Ś.K. (należność główna 2 901,00 zł; 
odsetki: 1 957,00 zł); B.M. (należność główna -37,00 zł). 
61 Dotyczy dłużników: W.R. (należność główna -1 466,00 zł; odsetki - 917,00 zł); F.P. (należność główna – 170,00 zł; 
odsetki - 94,00 zł); Ś.K. (należność główna - 2 968,00 zł; odsetki – 1 871,00 zł); B.M. (należność główna - 38,00 zł). 
62 Dotyczy dłużników: W.R. (należność główna - 1 099,00 zł; odsetki - 609,00 zł); F.P. (należność główna – 290,00 zł; 
odsetki - 147,00 zł); Ś.K. (należność główna - 990,00 zł; odsetki: 554,00 zł); B.M. (należność główna - 38,00 zł). 
63 Dz.U. z 2010 r. Nr 208, poz.1375. 
64 Dotyczy należności głównych. 
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W odniesieniu do braku spisania należności przedawnionych Skarbnik wyjaśniła, że 
przyczyną powyższego była m.in.: zmiana programu do księgowania podatków 
i związana z tym konieczność rozbudowania planu kont oraz wprowadzenia 
dodatkowych funkcji w nowym programie, a ponadto pandemia COVID w 2020 r., która 
w dużym stopniu utrudniła bieżącą pracę oraz zmiany na stanowisku zastępcy 
Skarbnika.  

(akta kontroli str. 102-103,106-119, 544-547) 

Nieterminowe spisanie ww. należności z ewidencji księgowej skutkowało zawyżeniem 
należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S za 2018 r. (o kwotę 7 371,00 zł65), 
za 2019 r. (o 7 524,00 zł), za 2020 r. (o 3 727,00 zł) oraz w sprawozdaniu Rb-N za 2018 r. 
(o 4 369,00 zł), za 2019 r. (o 4 642,00 zł), za 2020 r. (2 417,00 zł).  

 

1.15. Z badania dotyczącego 40 przypadków dotyczących najwyższych zaległości 
podatkowych66 wynikało, iż zabezpieczenie w postaci hipoteki przymusowej ustanowiono 
w następującej liczbie przypadków: dziewięć - w 2018 r.; dziewięć - w 2019 r.; czterech - 
w 2020 r.; czterech - w 2021 r.  

(akta kontroli str. 42-46) 

 

Należności dochodzone na drodze sądowej 

W odniesieniu do należności o charakterze cywilnoprawnym dochodzonych na drodze 
sądowej, wprawdzie została wypracowana praktyka postępowania zmierzającego do 
wyegzekwowania zaległości, lecz nie udokumentowano jej (nie ustalono w formie 
pisemnej). 

Skarbnik Miasta wyjaśniła, iż nie zostały spisane procedury dochodzenia należności 
mających charakter cywilnoprawny, niemniej jednak istnieją niepisane wewnętrzne 
procedury, według których kierują się pracownicy wydziału w toku monitorowania 
terminowości należności budżetowych67.  

(akta kontroli str. 47-50) 

 
65 Kwota wraz z odsetkami. 
66 Po 10 przypadków w każdym badanym roku (2018-2021). 
67 Tj. jeden pracownik zajmujący się księgowaniem i windykacja dochodów budżetu gminy: wezwania do zapłaty 
wysyłane są po terminie, który jest wskazany na  termin zapłaty faktury, ostateczności decyzji o zajęciu pasa 
drogowego - około 14 dni od terminu zapłaty wystawiane jest wezwanie/upomnienie. Regułą jest wskazany termin do 
zapłaty i upłyniecie jego bez dokonania wpłaty. Pozwy są wystawiane jeśli dłużnik nie reaguje na wezwania i poczta 
zwróciła potwierdzenie odbioru; - dwóch pracowników zajmujących się rozliczaniem najemców z należności za lokale 
mieszkalne wraz z przynależnymi do nich pomieszczeniami gospodarczymi i ogródkami: wezwania do zapłaty 
wystawiane są dwa razy do roku (wiosną i jesienią), wystawione są dla osób, które zalegają z płatnością powyżej 3 
miesięcy. Jednak jeśli istnieje taka potrzeba wezwanie wystawione są częściej, z uwagi np. pilnej konieczności oddania 
zaległości do sądu lub  bieżąca analiza salda powoduje również, że wystawiane są wg potrzeby i uznania. Pozwy do 
sądu kierowane są na bieżąco (generalnie co miesiąc) wg kwoty zaległości, konieczności lub uznania z 
uwzględnieniem okresu 3 lat, aby zapobiec przedawnieniu; - jeden pracownik zajmujący się rozliczaniem czynszu za 
lokale użytkowe, dzierżawy ogródków gastronomicznych przy lokalach użytkowych, opłat z tytułu wywozu i 
składowania nieczystości stałych, dzierżawę kontenera oraz opłat za wodę i ścieki: wezwania z tytułu czynsz za lokal 
użytkowy wysyłane przeważnie są trzy, cztery razy do roku po terminie płatności. Jeżeli sprawa przygotowywana jest 
do sądu, to wezwania do tego samego dłużnika wysyłane są dwa razy. Pozwy są wystawiane raz w roku; - jeden 
pracownik zajmujący się rozliczaniem opłaty z tytułu dzierżawy gruntów pod kioskami, pawilonami oraz terenami pod 
garaże: wezwania do zapłaty z tytułu teren garażu, dzierżawa gruntu nierolniczego i rolnego wystawiane są dwa razy 
do roku. W przypadku większych kwot zadłużeń - wezwania są wystawiane kilka razy do roku z zaznaczeniem 
przygotowania pozwu do sądu. Pozwy do sądu są przygotowywane raz lub dwa razy do roku; - jeden pracownik 
zajmujący się rozliczaniem opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu: wezwania wysyłane są przynajmniej raz w roku 
do każdego dłużnika. Gdy są przygotowywane pozwy do sądu to wysyłane jest drugie wezwanie – ostateczne 
przedsądowe. Pozwy są wystawiane raz w roku jak jest duża kwota zaległości, raz na trzy lata jak są małe kwoty. 
Natomiast w przypadku rozliczania opłaty cmentarnej: wezwania są wysyłane przeważnie cztery razy do roku. Gdy są 
przygotowywane do sądu, wówczas do tego samego dłużnika wysyłane są dwa razy, w tym drugie wezwanie 
ostateczne przedsądowe. Pozwy są wystawiane po wysłaniu drugiego wezwania do zapłaty. 



 

14 

Stosownie do art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych68 
(dalej: ufp), kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół 
działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny 
z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Zgodnie z Komunikatem Nr 23 Ministra 
Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora 
finansów publicznych69 (standard C.10) system kontroli zarządczej podlega 
dokumentowaniu. Procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające 
zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników i inne dokumenty 
wewnętrzne stanowią dokumentację systemu kontroli zarządczej. Dokumentacja 
powinna być spójna i dostępna dla wszystkich osób, dla których jest niezbędna.  

Na potrzebę udokumentowania wymienionych procedur, w tym przypisania 
odpowiedzialności w zakresie ich stosowania konkretnym pracownikom Urzędu,  
wskazują m.in. przypadki długotrwałego kierowania pozwów do sądu o zapłatę 
należności cywilnoprawnych, o czym szerzej w pkt 1.17. wystąpienia pokontrolnego.  

(akta kontroli str. 100-101) 

W Urzędzie nie przyjęto procedur i uregulowań wewnętrznych w zakresie monitorowania 
zaległości o charakterze cywilnoprawnym, w tym zagrożonych przedawnieniem, 
co Skarbnik Gminy wyjaśniała m.in., tym że: powierzenie obowiązków pracownikom na 
podstawie zakresu czynności było wystarczające i nie powodowało przedawniania się 
należności. 

(akta kontroli str. 47-50) 

1.16. W latach 2018-2021 wystawiono łącznie 6 939 wezwań do zapłaty, w tym 
odpowiednio: w 2018 r. – 2 090 wezwań70; w 2019 r. - 79871; w 2020 r. – 1 89872; w 2021 r. 
– 2.15373. 

Skarbnik Gminy wskazała, iż w 2019 roku istotnie mniejsza liczba wezwań w porównaniu 
do pozostałych lat wynikała ze zmiany przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów74, ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. 
o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 
własności tych gruntów oraz podjęcia uchwały Nr VI/114/2019 Rady Miejskiej z 29 marca 
2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 

(akta kontroli str. 89-96) 

1.17. Analizę terminowości i skuteczności prowadzonych działań windykacyjnych 
należności dochodzonych na drodze cywilnoprawnej przeprowadzono w oparciu 
o badanie 20 najwyższych kwotowo zaległości75, w tym z tytułu czynszu za najem lokali 
mieszkalnych bądź lokali użytkowych, z tytułu dzierżawy gruntu (w tym za bezumowne 
korzystanie z nieruchomości). W wyniku ww. analizy ustalono m.in., że: 

−  do wszystkich dłużników wystosowano wezwania do zapłaty; 

 
68 Dz.U. z 2021 poz. 305, ze zm. 
69 Dz. Urz. MF z 2009 r. Nr 15, poz. 84. 
70 Stan zaległości na koniec roku poprzedniego (2017) wynosił łącznie 3 817 858,49 zł. 
71 Stan zaległości na koniec roku poprzedniego (2018) wynosił łącznie 3 657 020,58 zł. 
72 Stan zaległości na koniec roku poprzedniego (2019) wynosił łącznie 3 690 895,69 zł. 
73 Stan zaległości na koniec roku poprzedniego (2020) wynosił łącznie 3 377 242,76 zł. 
74 Dz. U. z 2020 r. poz. 2040 ze zm. 
75 Zaległości dotyczyły po pięć przypadków z 2018 roku, pięć z 2019 roku, pięć z 2020 roku, pięć z 2021 r. (tj. po trzy 
przypadki czynszu z lokal mieszkalny, jeden przypadek czynszu za lokal użytkowy, jeden przypadek opłaty za 
dzierżawę gruntu) – łącznie 20 przypadków.  
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− we wszystkich wezwaniach zamieszczono informację o możliwości skierowania 
sprawy na drogę postępowania sądowego; informację o wysokości należności 
głównej oraz dotyczącą 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) i innych kosztów; wyznaczony został termin 
płatności z łączną kwotą do zapłaty według stanu na dzień wystawienia wezwania, 
oraz sposób w jaki sposób można uiścić należność; 

− w pięciu76 z 20 przypadków dokonano wpłaty na skutek przesłanych wezwań 
w łącznej wysokości 2 220,88 zł; w jednym przypadku podpisano ugodę i dokonano 
rozłożenia na raty; w pozostałych 14 przypadkach skierowano pozwy do sądu77; 

−  w każdym przypadku pracownik merytoryczny obsługiwał sprawę, w tym kierował do 
sądu, a w razie potrzeby przy ewentualnej poradzie radcy prawnego. 

Skarbnik Gminy wskazała, iż przed podjęciem dalszych czynności windykacyjnych 
przeprowadzano każdorazowo analizę kosztów z uwzględnieniem art. 13 ustawy 
z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych78. Gdy analiza 
kosztów przeprowadzona przez pracowników, którym powierzono egzekucję 
należności, wskazywała czynność za zasadną ze względów finansowych, 
podejmowano działania w celu dalszego biegu windykacji. 

(akta kontroli str. (akta kontroli str. 97-103) 

−  w latach 2018-2021 Burmistrz nie zawierał ugód, o których mowa w art. 54a ust. 1 i 2 
ufp79. 

(akta kontroli str. 104) 

Z badania 10 przypadków80 należności cywilnoprawnych dochodzonych na drodze 
sądowej wynikało, iż: 

− pozwy do sądu o zapłatę należności kierowano w terminie od niespełna dwóch 
tygodni do 10 miesięcy od dnia terminu płatności określonego w wezwaniu, w tym 
w trzech przypadkach w terminie powyżej 6 miesięcy, a w dwóch przypadkach – 
w terminie powyżej 4 miesięcy.  

Skarbnik Gminy wskazała, iż mając na uwagę gospodarność i efektywność 
wydatkowania środków publicznych, w tym wysokość opłaty stałej określonej w art. 
13 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, pozwy do sądu nie zawsze 
kierowano bezpośrednio po wysłaniu wezwania wynikającego z upłynięcie terminu do 
zapłaty. Pracownicy na bieżąco monitorowali, czy zasadne ze względów finansowych 
jest skierowanie pozwu do sądu w danym czasie, uwzględniając również termin 
przedawnienia należności. Na datę skierowania pozwu do sądu miały wpływ bieżące 
i bardziej priorytetowe obowiązki wykonywane na stanowisku. Na termin 
przygotowania pozwu do sądu istotny wpływ miał czas na prawidłowe 
skompletowanie szeregu dokumentów. Należy zauważyć, iż w żadnym przypadku nie 
doszło do przedawnienia. 

(akta kontroli str. 100-103) 

 
76 Jeden przypadek w 2018 roku na kwotę 236,16 – dotyczy dłużnika Ł.A.;  jeden przypadek w 2019 roku na kwotę 
236,16 – dotyczy dłużnika B.L.; dwa przypadki w 2020 roku,  tj. na kwotę 408,19 – dotyczy dłużnika A.M. i na kwotę 
575,04 zł – dotyczy dłużnika D.R.; jeden przypadek w 2021 roku, tj. na kwotę 765,33 zł – dotyczy dłużnika K.S. 
77 Tj. w trzech przypadkach – w 2018; czterech – w 2019, trzech – w 2020; czterech – w 2021. 
78 Dz.U. z 2021 poz. 2257, ze zm.  
79 Zgodnie z art. 54a ust. 1 i 2 ufp jednostka sektora finansów publicznych może zawrzeć ugodę w sprawie spornej 
należności cywilnoprawnej w przypadku dokonania oceny, że skutki ugody są dla tej jednostki lub odpowiednio Skarbu 
Państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego korzystniejsze niż prawdopodobny wynik postępowania 
sądowego albo arbitrażowego 
80 Dobór celowy w oparciu o najwyższą kwotę zaległości (trzy przypadki w 2018 roku, dwa - w 2019 roku, dwa – w 
2020, trzy – w 2021) - sprawy dotyczyły zaległości w czynszu za lokal mieszkalny. 
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− sprawy na drogę egzekucji komorniczej kierowano w ciągu miesiąca od uzyskania 
prawomocnego i wykonalnego wyroku sądu nakazującego zapłatę; 

− we wniosku egzekucyjnym ujęto zapis, iż komornik informuje o stanie egzekucji; 

− nie wystąpiły przypadki niepodejmowania żadnych czynności zmierzających do 
wyegzekwowania zaległości, pomimo bezskutecznego upływu terminu wskazanego 
w wezwaniu do zapłaty; 

− w żadnym przypadku nie doszło do przedawnienia zaległości. 

(akta kontroli str. 100-101) 

1.18. W księgach rachunkowych dokonywano odpisów aktualizujących wartość 
należności w zakresie należności wątpliwych (konto 290) m.in. z tytułu dochodów 
z najmu, dzierżawy składników majątku skarbu państwa jst lub innych jednostek; 
zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych; podatku od nieruchomości, zaliczki 
alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. 

(akta kontroli str. 125-157) 

 

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

1. W odniesieniu do ogółu 99 wystawionych upomnień - łącznie dla 64 rat podatku  
od osób fizycznych oraz 251 rat podatku od osób prawnych - w przypadku odpowiednio: 
43 oraz 158 rat stwierdzono postępowanie niezgodne z przepisem §7 ust. 1 pkt 1a oraz 
§3 ust. 1a rozporządzeń w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych,  
tj. braku wystawienia upomnienia w sposób niezwłoczny, tzn. po upływie 30 dni od 
terminu płatności. Maksymalny czas wystawienia upomnienia wyniósł nawet 
odpowiednio: 382 oraz 394 dni. 

2. Stwierdzono długotrwały proces wystawiania tytułów wykonawczych, wynoszący 
nawet 181 dni. Badanie 40 przypadków najwyższych zaległości81 wykazało, że w 26 
przypadkach tytuły wykonawcze wystawiano po upływie 30 dni, w tym w 14 – aż 90 dni.   

W przypadku obu ww. nieprawidłowości odpowiedzialny pracownik jako przyczynę 
powstania nieprawidłowości wskazał m.in. zmiany programu księgowego oraz 
utrudniającą bieżącą pracę wynikającą z pandemii. 

3. W jednym spośród 10 badanych przypadków w 2021 roku stwierdzono niedokonanie 
przypisu zobowiązania w podatku od nieruchomości w danym roku podatkowym na 
kwotę 32,8 tys. zł, co było niezgodne z art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Zgodnie 
z przepisem do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, 
w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. 
Jako przyczynę wystąpienia nieprawidłowości odpowiedzialny pracownik wskazał m.in. 
natłok prac. 

4. Brak spisania z ksiąg rachunkowych należności przedawnionych w łącznej wysokości 
11,4 tys. zł82, co stanowiło naruszenie art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości w zw. z art. 
59 § 1 pkt 9 ustawy Ordynacja podatkowa. 

Przyczyną powstania nieprawidłowości była m.in. zmiana oprogramowania do 
księgowania podatków oraz utrudniająca bieżącą pracę pandemia.  

5. Brak udokumentowania procedur zmierzających do wyegzekwowania zaległości 
o charakterze cywilnoprawnym, co Skarbnik Gminy wyjaśniała wystarczającym 
charakterem przyjętych w jednostce zakresów obowiązków i niesformalizowanej praktyki.  

 
81 Na próbie - patrz przypis nr 47. 
82 Dotyczy należności głównej - ustaleń dokonano na podstawie próby, o której mowa w pkt 1.14. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 



 

17 

 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia sposób prowadzenia działań windykacyjnych 
należności cywilnoprawnych. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczą w szczególności 
windykacji najwyższych wartościowo zaległości podatkowych, tj. przekazywania 
zobowiązanym upomnień do uregulowania należności z opóźnieniem oraz długotrwałego 
procesu wystawiania tytułów wykonawczych. Nie spisano również z ksiąg rachunkowych 
należności przedawnionych w łącznej wysokości 11,4 tys. zł83.  

 

 

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

2.1.-2.2. W latach 2018-2021 wpłynęło 275 wniosków o udzielenie ulg w spłacie 
należności cywilnoprawnych na łączną kwotę 1 298,9 tys. zł. Pozytywnie rozpatrzono 
258 (94%), udzielając ulg w łącznej wysokości 1 105,8 tys. zł84 w rodzaju:  

−  rozłożenie na raty na łączną kwotę:  556,5 tys. zł85;  

−  umorzenie na łączną kwotę:  544,0 tys. zł86;  

−  odroczenie terminów płatności na łączną kwotę: 5,3 tys. zł87.  

(akta kontroli str. 158-170) 

W badanym okresie 17 wniosków na łączną kwotę 193,1 tys. zł88 zostało rozpatrzonych 
negatywnie. Wnioski dotyczyły umorzeń89 (11 przypadków) i rozłożenia na raty  
(pięć przypadków) należności z tytułu czynszu za lokale mieszkalne wraz 
z przynależnymi do nich pomieszczeniami i ogródkami oraz w jednym przypadku 
umorzenia zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntu. 

(akta kontroli str. 170) 

W wyniku analizy próby90 ustalono, iż uzasadnieniem dla udzielonych ulg były: trudna 
sytuacja materialna/zdrowotna (18 przypadków, w tym pięć przypadków po spłacie 
należności głównej), natomiast w dwóch przypadkach Burmistrz udzielił ulgi w związku  
z wystąpieniem pandemii Covid-19. 

(akta kontroli str. 171-172) 

2.3. Rada Miejska określiła91 szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania należności 
Gminy Świebodzin i jej jednostek organizacyjnych z tytuł należności pieniężnych 
mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, 
warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić 

 
83 Kwota dotyczy należności głównej.  
84 Tj. odpowiednio: w 2018 r. – w wysokości 275 570,85 zł; w 2019 – w wysokości 388 243,06 zł; w 2020 r. – 
w wysokości 227 761,94 zł; w 2021 – w wysokości 214 225,55 zł). 
85 Tj. odpowiednio: w 2018 r. – 23 wnioski na kwotę 147 523,44 zł; w 2019 r. – 40 na kwotę 216 009,77 zł;  w 2020 r. 
– 21 na kwotę 117 798,86 zł; w 2021 r. – 16 na kwotę 75 126,97 zł ) – łącznie 100 wniosków. 
86 Tj. odpowiednio: w 2018 r. – 45 na kwotę 126 786,90 zł; w 2019 r. – 45 na kwotę 172 233,29 zł; w 2020 r. - 33  na 
kwotę 105 924,16 zł; w 2021 r. – 32 na kwotę 139 098,58 zł) – łącznie 155 wniosków. 
87 Tj. odpowiednio: w 2018 – jeden na kwotę 1 260,51 zł; w 2020 – dwa na kwotę 4 038,92 zł – łącznie 3 wnioski. 
88 Tj. odpowiednio: w 2018 r. – trzy na kwotę 20 384,12 zł; w 2019 r. – cztery na kwotę 32 116,10 zł; w 2020 r. – sześć 
na kwotę 22 439,82 zł; w 2021 – cztery na kwotę 118 129,60. 
89 Należności głównej i/lub odsetek.  
90 20 przypadków najwyższych kwotowo ulg z różnych rodzajów przyznanej ulgi. 
91 Uchwałą nr XLIV/555/10 z 27 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i tryb umarzania należności 
Gminy Świebodzin i jej jednostek organizacyjnych z tytuł należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 
oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, 
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów do tego uprawnionych. 
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będzie pomoc publiczną, a także organów do tego uprawnionych (dalej: uchwała  
w sprawie ulg).  

(akta kontroli str. 173-175) 

2.4.-2.5. Analiza dokumentacji dotyczącej 20 postępowań w sprawie udzielenia ulgi92 
(tj.11,8% ogółu) wykazała, iż każdorazowo udzielenie ulgi uzasadniał ważny interes 
dłużnika lub interes publiczny, a udzielenie ulgi zostało poprzedzone wyjaśnieniem 
wszystkich okoliczności sprawy w zakresie przesłanek zastosowania ulgi i ich analizą, 
zgodnie ze sposobem, zasadami i trybem określonym uchwałą w sprawie ulg. Udzielone 
ulgi nie stanowiły pomocy de minimis93.  

(akta kontroli str. 171-172) 

2.6. Rada Miejska w uchwale w sprawie ulg określiła m.in. możliwość zastosowania  
z urzędu ulg w spłacie należności cywilnoprawnych. Na tej podstawie w latach 2018-
2021 udzielono z urzędu 509 ulg w łącznej wysokości 155,6 tys., w tym: w 2018 r. - 132 
ulgi na kwotę 56,4 tys. zł94; w 2019 r. - 86 na kwotę 950,98 zł95; w 2020 r. - 119 na kwotę 
42,6 tys. zł96; w 2021 r. - 172 na kwotę 55,7 tys. zł97. 

   (akta kontroli str. 173-176) 

2.7. Rada Miejska nie skorzystała z uprawnienia wynikającego z art. 15zzzf ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych98 i nie postanowiła w drodze uchwały o odstąpieniu od dochodzenia 
należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu 
terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do podmiotów, których 
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 i które złożą wniosek o odstąpienie 
od dochodzenia należności. 

(akta kontroli str. 177) 

2.8. W latach 2018-2021 Burmistrz nie udzielił ulg dotyczących niepodatkowych 
należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym określonych w art. 60 ufp 
i wobec tego nie wystąpiły przypadki odwoływania się wnioskodawcy do samorządowego 
kolegium odwoławczego na podstawie art. 61 ust. 3 pkt 4 ufp. 

(akta kontroli str. 169-170,178) 

2.9. Udzielone przez Burmistrza w latach 2018-2021 ulgi dotyczące pieniężnych 
należnościach cywilnoprawnych, nie stanowiły pomocy publicznej, pomocy de minimis/ 
w rolnictwie lub rybołówstwie w rozumieniu przepisów ustawy z 30 kwietnia 2004 r. 
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej99. 

(akta kontroli str. 158-170)  

 
92 Na podstawie 20 największych kwotowo udzielonych ulg w różnych rodzajach, na łączną kwotę 130 438,42 zł (w 
2018 r. – 26 073,94 zł; w 2019 – 48 360,94 zł; w 2020 r. – 46 431,18 zł; w 2021 – 9 572,36 zł). 
93 Ulgi przyznano 17 osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz trzem stowarzyszeniom 
nieprowadzącym działalności gospodarczej. 
94 W tym: 80 przypadków na kwotę 118,26 zł z tytułu opłaty za pas drogowy; 20 na kwotę 51 317,49 zł z tytułu czynszu 
za lokal mieszkalny; dwa na kwotę 757,05 zł z tytułu czynszu za teren garaży; 28 na kwotę 1 113,56 zł z tytułu opłaty 
za użytkowanie wieczyste; dwa na kwotę 3 072,60 zł z tytułu opłaty cmentarnej. 
95 W tym: 83 przypadki na kwotę 114,22 zł z tytułu opłaty za pas drogowy; dwa na kwotę 678,72 z tytułu czynszu za 
lokale mieszkalne; jeden na kwotę 158,04 zł z tytułu opłaty cmentarnej. 
96 W tym: 96 przypadków na kwotę 152,98 zł z tytułu opłaty za pas drogowy; 16 na kwotę 24 790,50 zł z tytułu czynszu 
za lokale mieszkalne; siedem na kwotę 17 624,73 zł z tyt. opłaty za użytkowanie wieczyste. 
97 W tym: 94 przypadki na kwotę 139,29 zł z tytułu opłaty za pas drogowy; 30 na kwotę 51 633,59 zł z tytułu czynszu 
za lokal mieszkalny; 47 na kwotę 2 834,97 zł z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste; jedna na kwotę 1 132,40 zł 
z tytułu opłaty cmentarnej.  
98 Dz.U. z 2021 r. poz. 2095. 
99 Dz.U z 2021 r. poz. 743. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym obszarze. 
 

 

3. Gospodarowanie mieniem zgodnie z zasadami prawidłowej 
gospodarki 

3.1. Udział wykonanych dochodów majątkowych w stosunku do własnych stanowił 
odpowiednio: w 2018 r. – 7,6%; w 2019 r. – 6,6%; w 2020 r. – 8,4%; w 2021 r. – 8,8%. 
Plan na 2022 r. wynosił 11 552, 2 tys. zł.  

Różnica pomiędzy zaplanowanymi dochodami z majątku, a wykonanymi - w stosunku  
do dochodów własnych oscylowała od 0,4% do 2,7%100.  

Skarbnik Gminy wskazała, iż główną przyczyną różnic między planem, a wykonaniem 
dochodów z majątku gmin było niesprzedanie  wszystkich zaplanowanych do sprzedaży 
działek z zasobów komunalnych. Ponadto w 2019 r. różnice wystąpiły w związku 
z wykupem prawa wieczystego użytkowania gruntu i zmniejszeniem stawki procentowej 
opłaty rocznej. 

(akta kontroli str. 7-9, 179-180) 

3.2. Rada Miejska uchwaliła101 Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym 
Zasobem Gminy Świebodzin na lata 2018-2022 (dalej: Wieloletni Program), realizując 
tym samym obowiązek wynikający z art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego102 (dalej: uopl).  

(akta kontroli str. 181-187) 

Wieloletni Program obejmował elementy wymagane przepisem art. 21 ust. 2 uopl,  nie 
uwzględniał jednak określonych w Programie Rewitalizacji Gminy Świebodzin (opisanym 
w punkcie 3.4 niniejszego wystąpienia) działań prowadzących do zapobieżenia 
wykluczeniu mieszkańców obszaru rewitalizacji z możliwości korzystania z pozytywnych 
efektów procesu rewitalizacji, do czego zobowiązywał przepis  art. 21 ust. 3a uopl.  

Sekretarz Gminy wyjaśniła, iż doszło do przeoczenia i zostaną podjęte czynności w celu 
zmiany pierwotnej uchwały i dostosowania jej brzmienia do obowiązujących przepisów. 

(akta kontroli str. 181-190) 

3.3. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy 
(dalej: zasady wynajmowania lokali) zostały przyjęte uchwałą Rady Miejskiej103. Zasady 
spełniały wymogi określone w art. 21 ust. 1 pkt 2 oraz 3 i 3b uopl, za wyjątkiem określenia 
warunków, jakie musi spełniać lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych, 

 
100 Wysokość zaplanowanych dochodów majątkowych Gminy (po zmianach)100  w stosunku do udziału w planowanych 
dochodach własnych Gminy wynosiła w poszczególnych latach objętych kontrolą odpowiednio: w 2018 r. - 7 115, 9 
tys. zł, tj. 10,3%; w 2019 r. - 5 325,5 tys. zł, tj. 7,5%; w 2020 r. – 7 432,6 tys. zł, tj. 9,7%; w 2021 r. – 7 871,1 tys. zł, tj. 
9,2%.  
101 Uchwałą Nr XXXVII/561/2017 z 30 listopada 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania 
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Świebodzin na lata 2018-2022. 
102 Dz.U. z 2022 r. poz. 172. 
103 Nr XXXIII/408/01 z 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy oraz Nr XVIII/237/08 z 27 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 
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z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności 
oraz zasad przeznaczania lokali na realizację zadań, wykonywanych na zasadach 
przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej104 oraz ustawie  
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej105, do czego 
zobowiązywał art. 21 ust. 3 pkt 6a i 6b uopl.    

Sekretarz Gminy wyjaśniła, iż doszło do przeoczenia wprowadzonych zmian i wobec tego 
podjęte zostaną czynności w celu zmiany pierwotnej uchwały i dostosowania jej 
brzmienia do obowiązujących przepisów. Ponadto Sekretarz Gminy wskazała, że mimo 
braku zapisu w uchwale, Gmina traktowała priorytetowo osoby niepełnosprawne. 
Wskazywane mieszkanie zawsze było zlokalizowane na parterze i przystosowane do 
potrzeb osoby niepełnosprawnej lub rodziny (podjazd, szersze ościeżnice drzwiowe, 
przystosowana łazienka, itp.). 

(akta kontroli str. 188-195) 

Zasady wynajmowania lokali nie uwzględniały określonych w Programie Rewitalizacji 
Gminy Świebodzin (opisanym w punkcie 3.4. niniejszego wystąpienia) działań 
prowadzących do zapobieżenia wykluczeniu mieszkańców obszaru rewitalizacji 
z możliwości korzystania z pozytywnych efektów procesu rewitalizacji, do czego 
zobowiązywał przepis art. do art. 21 ust. 3a uopl. 

Sekretarz Gminy wyjaśniła m.in., iż doszło do przeoczenia i nie uwzględniono działań 
prowadzących do zapobieżenia wykluczeniu mieszkańców obszaru rewitalizacji 
z możliwości korzystania z pozytywnych efektów procesu rewitalizacji i wobec tego 
podjęte zostaną czynności konwalidacyjne w celu zmiany pierwotnej uchwały 
i dostosowania jej brzmienia do obowiązujących przepisów. 

(akta kontroli str. 188-195) 

3.4. W okresie objętym kontrolą obowiązywał w Gminie Lokalny Program Rewitalizacji 
dla Miasta Świebodzin na lata 2013-2020106, następnie Program Rewitalizacji Gminy 
Świebodzin na lata 2017-2023107 zawierający m.in. opis działań prowadzących  
do zapobieżenia wykluczenia mieszkańców obszaru rewitalizacji z możliwości 
korzystania z pozytywnych efektów procesu rewitalizacji.  

(akta kontroli str. 196-197) 

3.5. Zgodnie z art. 25 ust. 2 oraz 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami108 (dalej: uogn) opracowano w Gminie plan wykorzystania gminnego 
zasobu nieruchomości dotyczący lat 2020-2022109. Obowiązujący plan wykorzystania 
zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy na lata 2020-2022 zawierał 
wymagane elementy określone w art. 25 ust. 2a uogn. Nie przyjęto natomiast takiego 
planu na lata 2017-2019. 

Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  i Ochrony Środowiska, wyjaśnił, 
iż przyczyną było przeoczenie tego obowiązku. 

(akta kontroli str. 198-206) 

 
104 Dz.U. z 2021 r. poz. 2268, ze zm. 
105 Dz.U. z 2022 r. poz. 447. 
106 Przyjęty uchwałą Nr XL/577/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z 28 stycznia 2014 r. 
https://bip.swiebodzin.eu/akty/205/3814/w_sprawie_przyjecia_Lokalnego_Programu_Rewitalizacji_dla_Miasta_Swie
bodzin_na_lata_2013-2020/  
107 Przyjęty uchwałą Nr XL/607/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z 27 lutego 2018 r. 
https://bip.swiebodzin.eu/akty/205/5858/w_sprawie_3A_przyjecia__E2_80_9EProgramu_Rewitalizacji_Gminy_Swieb
odzin_na_lata_2017-2023_E2_80_9D/  
108 Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm. 
109 Zarządzeniem nr 625/B/2020 Burmistrza Świebodzina z 8 września 2020 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania 
zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Świebodzin na lata 2020-2022. 

https://bip.swiebodzin.eu/akty/205/3814/w_sprawie_przyjecia_Lokalnego_Programu_Rewitalizacji_dla_Miasta_Swiebodzin_na_lata_2013-2020/
https://bip.swiebodzin.eu/akty/205/3814/w_sprawie_przyjecia_Lokalnego_Programu_Rewitalizacji_dla_Miasta_Swiebodzin_na_lata_2013-2020/
https://bip.swiebodzin.eu/akty/205/5858/w_sprawie_3A_przyjecia__E2_80_9EProgramu_Rewitalizacji_Gminy_Swiebodzin_na_lata_2017-2023_E2_80_9D/
https://bip.swiebodzin.eu/akty/205/5858/w_sprawie_3A_przyjecia__E2_80_9EProgramu_Rewitalizacji_Gminy_Swiebodzin_na_lata_2017-2023_E2_80_9D/
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3.6. W latach 2018-2021 dokonano 86 czynności zbycia nieruchomości110 na łączną 
kwotę 12 724,1 tys. zł111, tj.  

− w 2018 roku łącznie 26 zbyć, w tym: 14 sprzedaży w ramach przetargów,  
pięć sprzedaży bezprzetargowych na poprawę warunków nieruchomości przyległej; 
siedem sprzedaży bezprzetargowych na rzecz użytkownika wieczystego - uzyskane 
wpływy wyniosły 2 109,5 tys. zł; 

− w 2019 roku łącznie 20 zbyć, w tym: osiem sprzedaży w ramach przetargów, jedna 
sprzedaż bezprzetargowa na poprawę warunków nieruchomości przyległej;  
pięć sprzedaży bezprzetargowych na rzecz użytkownika wieczystego i dwie na rzecz 
najemcy; jeden przypadek dotyczący postanowienia o stwierdzeniu nabycia 
nieruchomości przez zasiedzenie; dwa przypadki wydania decyzji przez Wojewodę 
Lubuskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; jeden przypadek dotyczący 
decyzji Starosty Świebodzińskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - 
uzyskane wpływy wyniosły: 1 880,8 tys. zł; 

− w 2020 łącznie 21 zbyć, w tym: 11 sprzedaży w ramach przetargów; siedem sprzedaży 
bezprzetargowych na poprawę warunków nieruchomości przyległej; jedna sprzedaż 
bezprzetargowa na rzecz użytkownika wieczystego i jedna dotycząca oddania 
w użytkowanie wieczyste na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległej; jeden przypadek wniesienia aportem - uzyskane wpływy wyniosły  
4 207,3 tys. zł; 

− w 2021 łącznie 19, w tym: 11 sprzedaży w ramach przetargów; sześć sprzedaży 
bezprzetargowych na poprawę warunków nieruchomości przyległej; jedna sprzedaż 
bezprzetargowa na rzecz użytkownika wieczystego i jedna na rzecz najemcy - 
uzyskane wpływy wyniosły 4 526,5 tys. zł. 

Z powyższych danych wynika, że w latach 2020 i 2021 nastąpił znaczny wzrost 
dochodów ze zbycia nieruchomości (istotna część dochodów własnych), jednak nie 
zrekompensował on zmniejszenia udziału dochodów własnych w dochodach ogółem 
w badanym okresie (opis w obszarze 1 pkt 1.1.).  Na podstawie próby112 ustalono, iż 
zbycie nieruchomości było zgodne z planem wykorzystania zasobu nieruchomości na 
lata 2020-2022.   

(akta kontroli str. 207-215) 

3.7. W okresie objętym kontrolą obowiązywały zasady dotyczące gospodarowania 
nieruchomościami, tj. m.in. stawki czynszu za wydzierżawienie oraz najem gruntów 
gminnych w trybie bezprzetargowym oraz przetargowym na terenie miasta i gminy 
Świebodzin113, a także stawki czynszu najmu za komunalne lokale użytkowe114. 
Obowiązywały również zasady umieszczania urządzeń reklamowych oraz określenia 
sposobu ustalenia opłat za ich umieszczanie i korzystanie, na nieruchomościach 
stanowiących własność Gminy115.  

(akta kontroli str. 216-224) 

3.8. Urząd rzetelnie oraz zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez 
Starostwo Powiatowe w Świebodzinie ewidencjonował nieruchomości wchodzące 

 
110 Na podstawie wykazanych czynności przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 
dotyczących zbycia nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości w latach 2018-2021.  
111 Kwota dotyczy cen brutto.  
112 Tj. pięciu nieruchomości w 2020 roku i pięciu nieruchomości w 2021 roku. 
113 Uregulowane w drodze zarządzenia Burmistrza Nr 109/B/2012 z 18 maja 2012 roku. 
114 Uregulowane w drodze zarządzenia Burmistrza Nr 28/B/2011 z 1 lutego 2011 r., Nr 505/B/2020 z 30 marca 2020 r., 
Zarządzeniem Nr 561/B/2020 z 26 czerwca 2020 roku. 
115 Na podstawie Zarządzenia Nr 385/B/05 z 6 kwietnia 2005 roku. 
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w skład zasobu gminy oraz nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste, co było 
zgodne z art. 23 ust. 1c w związku z art. 25 ust. 2 uogn116.  

(akta kontroli str. 225-238) 

3.9. W wyniku analizy próby117 ustalono, iż prawidłowo wykazywano grunty118 w księgach 
rachunkowych Urzędu oraz w bilansach jednostki budżetowej - jako aktywa trwałe,  

(akta kontroli str. 225-226, 254-260) 

3.10. Inwentaryzacja gruntów119, przeprowadzona na dzień na dzień 31 grudnia 2021 
roku120, objęła składniki majątkowe dotyczące nieruchomości opisanych w punkcie  
3.9 niniejszego wystąpienia i nie ujawniła różnic w przypadku badanej próby. 

(akta kontroli str. 239-253) 

3.11. Na podstawie art. 150 uogn, dokonywano w Gminie w latach 2018-2021 wyceny 
nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminnych oraz 
nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste. W tym celu sporządzono łącznie 94 
operaty szacunkowe121 niezbędne dla zbycia nieruchomości.  

Poza w/w sporządzono122 operaty szacunkowe dotyczące lokali mieszkalnych 
zbywanych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców (74), opłaty adiacenckiej (26), 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (20), służebności 
gruntowych (15), nabycia nieruchomości (13), odszkodowania za nieruchomości zajęte 
pod drogi (12), służebności przesyłu (8). 

(akta kontroli str. 261-267) 

3.12. Badaniem objęto 12 operatów szacunkowych123. W wyniku analizy próby 
ustalono min., że: 

− celem wyceny było zbycie nieruchomości w trybie przetargowym (6 przypadków) 
i bezprzetargowym (6 przypadków); 

− wszystkie operaty zostały wykorzystane do celu w jakim zostały sporządzone124; 

− do określenia wartości rynkowej większości nieruchomości zastosowano podejście 
porównawcze i metodę korygowania ceny średniej (8), oraz podejście porównawcze  
i metodę porównania parami (4); 

− operaty szacunkowe były aktualne, tj. od daty ich sporządzenia nie nastąpiły zmiany 
uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa  
w art. 154 ust. 1 uogn; 

 
116 Ustalono na próbie 10 nieruchomości gminnych (siedem przypadków - stanowiących własność Gminy oraz trzy 
dotyczące użytkowania wieczystego). 
117 Łącznie 10 nieruchomości gminnych wchodzących w skład zasobu gminy, tj. siedem  przypadków dotyczących 
własności oraz trzy nieruchomości gminy oddanych w użytkowanie wieczyste. 
118 W bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 r.  wykazano grunty na koniec roku o wartości 64 974,5 tys. zł, 
w tym grunty stanowiące własność, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom o wartości 32 966,9 tys. 
zł oraz budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 182 972,8 tys. zł. W kolejnych bilansach 
odpowiednio: - na koniec 2019 r. 65 449,5 tys. zł., w tym 32 907,0 tys. zł oraz 184 486,5 tys. zł; - na koniec 2020 r. 
45.171,5 tys. zł, w tym 15 240,3 tys. zł oraz 188 628,0 tys. zł, - na koniec 2021 r. 45 146,6 tys. zł, w tym 15 171,4 tys. 
zł oraz 198 928, 7 tys. zł. 
119 Dotycząca konta 011 Rzeczowe aktywa trwałe, środki trwałe – grunty. 
120 Na podstawie zarządzeni Burmistrza Świebodzina Nr 109/K/2020 z  22 października 2020 r. w sprawie 
przeprowadzenia inwentaryzacji metodą  weryfikacji sald niektórych aktywów Gminy Świebodzin. 
121 Tj. odpowiednio: w 2018 - 21, w 2019 -34, w 2020 - 14, w 2021 - 25. Ponadto w 2017 roku – sporządzono 28 
operatów w celu zbycia nieruchomości, w tym również zbycie dotyczyło 2018 roku. 
122 W latach 2017-2021. 
123 Próba dotyczyła trzech operatów szacunkowych z 2018 r.; trzech z 2019 r.; trzech z 2020 r.; trzech z 2021 r. 
124 Dla potrzeb sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej 



 

23 

−  wszystkie operaty zostały sporządzone przez jednego rzeczoznawcę majątkowego125. 

(akta kontroli str. 268-307) 

3.13. W wyniku analizy próby dotyczącej 12 postępowań w zakresie zbycia 
nieruchomości126 ustalono, iż procedura sprzedaży odbyła się prawidłowo, tj.: 

− na każdą czynność sprzedaży nieruchomości Rada Miejska wyrażała zgodę  
w formie uchwały; 

− w każdym przypadku informacja o zamiarze zbycia nieruchomości (wykaz 
nieruchomości) została upubliczniona, zgodnie z art. 35 ust. 1 uogn; 

− w przypadku procedury przetargowej każdorazowo ogłoszenie o przetargu zostało 
podane do publicznej wiadomości w terminie określonym w art. 38 ust. 2 uogn;  

− czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonywała komisja 
przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza, a cenę wywoławczą nieruchomości 
ustalono zgodnie z art. 67 ust. 2 uogn; 

− w przypadku procedury bezprzetargowej cena została ustalona w wysokości zgodnej  
z art. 67 ust. 3 i ust. 3a uogn; 

− nie wystąpiły przypadki zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej, mimo braku 
przesłanek do odstąpienia od sprzedaży w drodze przetargu. 

(akta kontroli str. 268-297) 

3.14.  W latach 2018-2021 zawarto łącznie 265 umów dzierżawy nieruchomości 
gruntowych, natomiast w ramach najmu lokali użytkowych obowiązywało 46 umów127. 
Szczegółowym badaniem objęto 12 umów udostępniających nieruchomości wchodzące 
w skład zasobu Gminy, w tym osiem dotyczyło wydzierżawienia nieruchomości, a cztery 
wynajmu. W wyniku badania ustalono m.in., że w okresie objętym kontrolą:  

- w przypadku nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia lub wynajęcia na 
czas nieoznaczony (dziewięć nieruchomość) oraz w jednym przypadku, w którym 
strony przedłużały okres obowiązywania umowy zawartej na czas oznaczony128 - 
przestrzegano zasad określonych w uchwałach Rady Miejskiej, a w pozostałych 
dwóch przypadkach (umowy najmu do lat 3) – postępowano zgodnie z odpowiednim 
zarządzeniem Burmistrza; 

- nie wystąpiły przypadki zawarcia umów najmu i dzierżawy w drodze bezprzetargowej 
mimo braku przesłanek do odstąpienia od przetargu;  

− we wszystkich przypadkach sporządzano i podawano do publicznej wiadomości 
wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę zgodnie 
z art. 35 ust. 1 uogn; 

- we wszystkich umowach zawarto zapisy dotyczące m.in. regulacji czynszu w celu 
zabezpieczenia interesu gminy, zasad ustalenia odsetek umownych za 
niedochowanie terminu zapłaty czynszu, zasad ponoszenia opłat za media 
(w przypadku najmu lokali) oraz odpowiedzialności za zniszczenie udostępnionego 
mienia; 

 
125 W roku 2018, 2019, 2020 i 2021 zawarto umowę z tym samym rzeczoznawcą, wyłonionym na podstawie 
regulaminów wewnętrznych Urzędu dotyczących udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. W latach objętych kontrolą na podstawie zawartych umów 
wypłacono rzeczoznawcy kwotę w wysokości: 33 603,60 zł - w 2018 r.; 32 533,50 zł - w 2019 r.; 23 726,70 zł – 
w 2020 r.; 37.207,50 zł – w 2021 r.  
126 Badaniem objęto sześć procedur zbycia nieruchomości w drodze przetargu i sześć procedur w drodze 
bezprzetargowej (po trzy przypadki z 2018 r.; trzy z 2019 r.; trzy z 2020 r.; trzy z 2021 r.). 
127 Stan z 2021 roku (poprzednie lata: 2018 r. – 44; 2019 – 46; 2020 r. – 46).  
128 Jedna nieruchomość udostępniona na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – umowa zawarta na czas oznaczony 
(7 miesięcy). 
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- w 11 przypadkach korzystający z udostępnionych nieruchomości z zasobu wpłacali 
czynsz oraz inne należności wynikające z umowy w terminach określnych 
w umowach; w jednym przypadku nie uregulowano należności, wobec czego podjęto 
działania w celu wyegzekwowania wpływów (skierowano pozew do sądu).    

(akta kontroli str. 308-331) 

3.15. W latach 2018-2021 pracownicy Urzędu corocznie przeprowadzali wizje lokalne 
nieruchomości stanowiących własność Gminy, identyfikując w ich wyniku 21 
przypadków129 bezumownego korzystania z nieruchomości gminnych (gruntów).  
W wyniku działań podjętych przez Gminę, naliczono kwoty za bezumowne korzystanie 
z nieruchomości w łącznej wysokości: 17,5 tys. zł130. W przypadkach bezumownego 
korzystania z gruntu gminnego podwyższano stawkę czynszu dzierżawnego do 
wysokości 10-krotnej stawki minimalnej ustalonej dla gruntów wydzierżawianych w trybie 
bezprzetargowym w zależności od celu na jaki jest wykorzystywany grunt131. W dwóch 
przypadkach zawarto ugody. 

(akta kontroli str. 332-334) 
3.16. W odniesieniu do budynków komunalnych stanowiących w 100% własność 
Gminy132, corocznie przeprowadzano okresowe kontrole stanu technicznego. Pracownik 
Urzędu podczas przeprowadzonego przeglądu stanu technicznego w 2020 r. wydał w 
dwóch przypadkach zalecenia pokontrolne dotyczące: remontu schodów jednego z 
budynków oraz remontu dachu, elewacji, okien i drzwi drugiego budynku. Gmina podjęła 
działania opracowując stosowną dokumentację projektowo-kosztorysową133. 

(akta kontroli str. 335-344) 

W odniesieniu do dwóch z dziewięciu budynków134 potwierdzono prowadzenie książki 
obiektu budowalnego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy Prawo budowlane135.    

(akta kontroli str. 345-385) 

W odniesieniu do budynków Ratusza oraz Urzędu Miejskiego136, które podlegają 
ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami137, 
zgodnie z zapisami art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy o charakterystyce energetycznej 
budynków138, nie sporządza się świadectwa charakterystyki energetycznej.  

(akta kontroli str. 386, 435, 442, 450-451) 

 
3.17. W latach 2018-2021 obowiązywała uchwała określająca wysokość stawki 
procentowej opłaty adiacenckiej ponoszonej z tytułu podziału nieruchomości139. Stawka 

 
129 Odpowiednio: trzy przypadki w 2018 roku; cztery – w 2019 r.; sześć - w 2020 r.; osiem – w 2021 r.  
130 W tym odpowiednio: w 2018 r. – 1 517,64 zł ; w 2019 r. – 4 386,87 zł; w 2020 r. – 6 970,68 zł; w 2021 r. – 4 644,84 zł. 
131 Na podstawie § 6 Zarządzenia Burmistrza Świebodzina nr 109/B/2012 z 18 maja 2012 r. 
https://bip.swiebodzin.eu/system/obj/8995_zarz-109-b-12.pdf.  
132 Tj. dziewięć budynków, w tym 21 mieszkań. Natomiast budynki stanowiące współwłasność Gminy - według stanu 
na dzień 31 grudnia 2021 r. to 179  budynków i 358 lokali mieszkalnych.  
133 Zostały ogłoszone dwa postepowania na wyłonienie wykonawcy zadania. W dniu 24 września 2021 i 15 
października 2021 r. W pierwszym postepowaniu nie wybrano wykonawcy z uwagi na wysoką kwotę oferty – 
przewyższała środki finansowe zabezpieczone. W drugim postępowaniu nie złożono ofert. Wydział Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej  przedłożył wniosek na realizację inwestycji do planu budżetu Gminy na 2022 r.   
134 Stanowiących 100% własność Gminy, tj. w budynek mieszkalny położony w Jordanowie oraz w Świebodzinie przy 
ul. Piłsudskiego.  
135 Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm. 
136 Tj. budynków których powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy administracji publicznej przekraczała 250 
m2 i w których m.in. dokonywana była obsługa interesantów. 
137 Budynek Ratusza został wpisany do rejestru zabytków województwa lubuskiego, natomiast budynek Urzędu 
Miejskiego ujęty został w Gminnej Ewidencji Zabytków. 
138 Dz. U. z 2021 r., poz. 497. 
139Uchwała Nr XIV/168/07 Rady Miejskiej w Świebodzinie z 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki 
procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału - 
https://bip.swiebodzin.eu/system/obj/5021_Uchwala_Nr_XIV_168_07.pdf. 

https://bip.swiebodzin.eu/system/obj/8995_zarz-109-b-12.pdf
https://bip.swiebodzin.eu/system/obj/5021_Uchwala_Nr_XIV_168_07.pdf
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procentowa określona w uchwale wynosiła 30% i w takiej wysokości była określana 
w decyzjach o jej naliczeniu140.  

(akta kontroli str. 452-467) 
W latach 2018-2021 Gmina uzyskała z tytułu opłaty adiacenckiej dochody w łącznej 
wysokości 232 237,03 zł141.  

(akta kontroli str. 7, 51, 452, 468-471) 

W okresie objętym kontrolą, nie obowiązywała uchwała określająca wysokość stawki 
procentowej opłaty adiacenckiej w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury 
technicznej (art. 144-145 ust. 1 i 2 uogn).  

Sekretarz Gminy wskazała m.in., iż do chwili obecnej Burmistrz nie wystąpił z taką 
inicjatywą uchwałodawczą celem uniknięcia nakładania dodatkowych obciążeń 
finansowych na mieszkańców gminy. Dotychczas podjęcie takiej uchwały traktowano 
jako uprawnienie rady miejskiej, nie zaś jej obowiązek. Dodatkowo biorąc pod uwagę 
koszty sporządzenia operatu szacunkowego określającego wzrost wartości 
nieruchomości z tego tytułu oraz koszty czasu pracy jaki wiąże się z przeprowadzeniem 
postępowania administracyjnego, należy przyjąć, że nawet przy zastosowaniu 
maksymalnej stawki procentowej dla tej opłaty przewidzianej w ustawie z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wpływy do budżetu z tytułu jej naliczenia byłyby 
znikome. 

(akta kontroli str. 188-190) 

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

1. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Świebodzin 
na lata 2018-2022 nie uwzględniał - przewidzianych w Programie Rewitalizacji Gminy 
Świebodzin - działań prowadzących do zapobieżenia wykluczeniu mieszkańców obszaru 
rewitalizacji z możliwości korzystania z pozytywnych efektów procesu rewitalizacji, 
co było niezgodne z art. 21 ust. 3a uopl. 

2. Obowiązujące Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu 
mieszkaniowego Gminy nie określały - wymaganych art. 21 ust. 3 pkt 6a i b uopl -  
warunków, jakie musi spełniać lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych,  
z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności 
oraz zasad przeznaczania lokali na realizację zadań wskazanych w tym przepisie.  

3. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy 
nie uwzględniały - przewidzianych w Programie Rewitalizacji Gminy Świebodzin - działań 
prowadzących do zapobieżenia wykluczeniu mieszkańców obszaru rewitalizacji 
z możliwości korzystania z pozytywnych efektów procesu rewitalizacji, co było niezgodne 
z art. 21 ust. 3a uopl.  

4. Brak opracowania planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata  
2017-2019, co było niezgodne z art. 25 ust. 2 oraz 2a ustawy o gospodarce 
nieruchomościami. 

Pracownicy merytorycznie odpowiedzialni za wystąpienie ww. nieprawidłowości jako 
przyczynę ich powstania wskazali przeoczenie. 

 

 
140 Ustalono na podstawie pięciu decyzji.  
141 Tj. w 2018 r. – 4 370,90 zł; w 2019 r. – 53 578,40 zł; w 2020 r. – 415,60 zł; w 2021 r. – 173.872,13 zł.  W 2018 r. 
Burmistrz wydał jedną decyzję z tytuł opłaty adiacenckiej; w 2019 r. – trzy; w 2020 r. – 11; w 2021 r. – trzy. W 2021 r. 
– Urząd wystawił jedno upomnienie( na kwotę 2. 026,07 zł - należność została uregulowana.); a w wyniku złożonego 
wniosku Burmistrz wydał jedną decyzję w sprawie rozłożenia opłaty adiacenckiej na raty (decyzja Nr 1/2021 Burmistrza 
Świebodzina z 15 marca 2021 r. wyrażająca zgodę na rozłożenie na 36 rat kwoty 7 200,00 zł. - kwoty wpłacano zgodnie 
z harmonogramem ustalonym w decyzji). 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki zarządzano mieniem Gminy. Stwierdzone 
nieprawidłowości dotyczyły nieuwzględniania w obowiązujących dokumentach 
planistycznych odnoszących się do przedmiotowej problematyki wymaganych 
elementów oraz nieopracowania, a w konsekwencji nieuchwalenia przez Radę Miasta, 
planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017-2019.    

 

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

4.1. Urząd zgodnie z ewidencją księgową, wykazywał dane o dochodach, należnościach 
i zaległościach142 w sprawozdaniach: Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu 
dochodów oraz Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów 
finansowych.  

 (akta kontroli str. 7-9, 30-32, 534) 

4.2. W latach 2018-2021 Urząd terminowo publikował w Biuletynie Informacji Publicznej 
Gminy „Sprawozdania budżetowe i sprawozdania z zakresu operacji finansowych” 
zawierające m.in. kwartalne informacje o wykonaniu budżetu, w tym kwotę deficytu albo 
nadwyżki, do czego zobowiązywał art. 37 ust. 1 pkt 1 ufp.  

(akta kontroli str. 472-482) 

4.3. Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f i g ufp, Urząd podawał do publicznej wiadomości, 
w terminie do 31 maja roku następnego, informację obejmującą wykaz osób prawnych 
i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, 
którym udzielono pomocy publicznej oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz 
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie 
podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty  
w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych 
kwot i przyczyn umorzenia. 

(akta kontroli str. 483-510) 

4.4. Stosownie do art. 267 ust. 1 pkt 3 ufp, Burmistrz corocznie przedstawiał Radzie 
Miasta, informację o stanie mienia Gminy, zawierającą wymagane elementy143, 
w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym. 

(akta kontroli str. 511-517) 

4.5. Urząd prawidłowo i rzetelnie, tj. zgodnie z ewidencją księgową wykazywał dane  
o stanie nieruchomości w bilansie jednostki budżetowej144, co opisano szerzej w punkcie 
3.9. niniejszego wystąpienia. 

(akta kontroli str. 225-226, 254-260) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym obszarze. 

 
142 Ustalono na próbach wyłonionych do kontroli - opisanych w obszarze pierwszym niniejszego wystąpienia. 
143 Za 2018 rok: https://bip.swiebodzin.eu/system/obj/23223_Bud_2018_wykonanie_Mienie_komunalne_2018.pdf; za 2019 rok: 
https://bip.swiebodzin.eu/system/obj/25459_Wykonanie_budzetu_Gminy_Swiebodzin_za_2019_rok_-

_Mienie_komunalne_2019.pdf; za 2020 rok:https://bip.swiebodzin.eu/system/obj/27263_Informacja_o_stanie_mienia_komunalne

go_na_dzien_31.12.2020.pdf;  
za 2021 rok: https://bip.swiebodzin.eu/system/obj/28978_Informacja_o_stanie_mienia_komunalnego_na_dzien_31.12.2021.pdf.  
144 Ustalono na odstawie próby 10 nieruchomości.  
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IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, a także działaniami podjętymi w toku 
kontroli w celu ich wyeliminowania, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 
pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

1. Niezwłoczne przesyłanie zobowiązanym upomnień do uregulowania należności 
pieniężnych. 

2. Wystawianie tytułów wykonawczych bez zbędnej zwłoki. 

3. Uwzględnienie w Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem 
Gminy oraz Zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu 
mieszkaniowego Gminy wszystkich wymaganych przepisami elementów.  

4. Odpisywanie należności przedawnionych w terminach wynikających 
z obowiązujących przepisów. 

5. Dokonywanie przypisu zobowiązań podatkowych, w okresie sprawozdawczym, 
w którym zdarzenia te nastąpiły. 

6. Udokumentowanie procedur zmierzających do wyegzekwowania zaległości 
o charakterze cywilnoprawnym. 

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 

 

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,         czerwca 2022 r.  

 

                      

                      Kontroler 

          Dorota Rudnicka-Kawa 

Specjalista kontroli państwowej 
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