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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/088 — Umarzanie zaległości podatkowych przez organy wykonawcze gmin 

Okres objęty kontrolą Lata 2014-2017 (III kwartały), a także działania wcześniejsze i późniejsze, jeżeli 
miały wpływ na działalność objętą kontrolą 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontroler Ryszard Litwiniuk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LLU/181/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r. 

(dowód: akta kontroli, str.1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm (dalej: Urząd)  

 Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Agata Fisz — Prezydent Miasta Chełm od 9 grudnia 2014 r.1 
(dowód: akta kontroli, str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia2 pozytywnie działalność Prezydent Miasta Chełm 
w zakresie umarzania zaległości podatkowych w latach 2014-2017 (do 30.09.). 

W okresie objętym kontrolą, w Urzędzie złożono 87 wniosków o umorzenie 
zaległości podatkowych i na ich podstawie 33 osobom prawnym oraz dziewięciu 
osobom fizycznym wydano 42 decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych wraz 
z odsetkami za zwłokę na kwotę ogółem 2.417,0 tys. zł. Udzielenie ulg w spłacie 
zobowiązań podatkowych uzasadniano ważnym interesem podatnika lub interesem 
publicznym. Przywołane w decyzjach uzasadnienia znajdowały potwierdzenie 
w zgromadzonym materiale dowodowym. 

Przy udzielaniu tych ulg przestrzegano przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja podatkowa3. Udzielone ulgi nie miały istotnego wpływu na sytuację 
finansową Miasta Chełm4. W okresie 2014 r. - 2017 r. (do 30.09.) umorzenia 
zaległości stanowiły od 0,1% do 0,4% wszystkich dochodów Miasta oraz od 0,4% 
do 0,8% jego dochodów własnych. Wprawdzie w 2016 r. wzrosła (w porównaniu 
do 2014 r.) wartość dokonanych umorzeń zaległości, jednak jeszcze w większym 
stopniu wzrosła wartość zrealizowanych w tym czasie dochodów podatkowych.  

Przy udzielaniu pomocy de minimis, podatnikom prowadzącym działalność 
gospodarczą, przestrzegano zasad dotyczących pomocy publicznej. Sporządzano 
i terminowo udostępniano informacje o osobach fizycznych, prawnych oraz 

                                                      

1  W poprzedniej kadencji Prezydentem Miasta Chełm, była również Agata Fisz. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby 
nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej 
jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe 
objaśnienie. 
3  Dz. U. z 2017 r. poz.201, ze zm. Dalej: Ordynacja podatkowa. 
4  Dalej: Miasto lub Gmina. 
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jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym 
umorzono zaległości podatkowe. 

Sześć podmiotów ubiegających się o pomoc de minimis, wraz z wnioskami o jej 
udzielenie przedstawiło zaświadczenia o pomocy otrzymanej w roku, w którym 
ubiegały się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo 
oświadczenia o wielkości pomocy otrzymanej w tym okresie. Prezydent Miasta 
podawała do publicznej wiadomości, w terminie do 31 maja roku następnego, wykaz 
osób prawnych i fizycznych, którym udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 
łącznie 500 zł. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przestrzeganie określonych w Ordynacji podatkowej uregulowań 
w zakresie umarzania zaległości podatkowych oraz zasadność 
zastosowanych umorzeń w kontekście sytuacji finansowej gminy 

1.1. W § 20 pkt 4 regulaminu organizacyjnego Urzędu5 określono zadania Wydziału 
Finansowego Urzędu, dotyczące wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz 
stosowania ulg w tym zakresie. W § 4 zarządzenia6 w sprawie szczegółowych 
zakresów działania jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Chełm, określono 
zadania Referatu Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych (funkcjonującego 
w strukturze Wydziału Finansowego) w zakresie przygotowania rozstrzygnięć 
administracyjnych, dotyczących podatków i opłat lokalnych. Do zadań tego Referatu 
należało m.in.: opracowywanie projektów uchwał Rady Miasta, dotyczących 
podatków i opłat lokalnych, sporządzanie i wystawianie rozstrzygnięć 
administracyjnych, dotyczących podatków i opłat lokalnych, egzekwowanie 
obowiązku składania przez podatników deklaracji oraz informacji, które są podstawą 
opodatkowania, prowadzenie rejestru wymiaru podatków oraz rejestru przypisów 
i odpisów podatków, prowadzenie akt podatników, rozpatrywanie wniosków oraz 
przygotowanie materiałów dowodowych dotyczących umorzeń, odroczeń terminu 
płatności podatków, rozłożeń na raty należności podatkowych, prowadzenie rejestru 
umorzeń zaległości podatkowych, odroczeń terminów płatności podatków, rozłożeń 
na raty należności podatkowych, analiza finansowa skutków udzielonych ulg, 
umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty podatków oraz sporządzenie sprawozdań 
dotyczących udzielonej pomocy publicznej. 

 (dowód: akta kontroli, str. 5-16) 

W latach 2014-2017 (III kwartały) w Urzędzie złożono 877 wniosków o umorzenie 
zaległości podatkowych (28 w 2014 r., 24 w 2015 r., 25 w 2016 r., 10 w 2017 r.) 
na kwotę ogółem 2.819,6 tys. zł. Na podstawie złożonych wniosków wydano 
42 decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę (osiem 
w 2014 r., 13 w 2015 r., 17 w 2016 r., cztery w 2017 r.) na łączną kwotę 
2.417,0 tys. zł. W Urzędzie prowadzono, w formie papierowej, ewidencję 
wpływających wniosków o umorzenie zaległości podatkowych, która zawierała 
informacje dotyczące: wnioskodawcy, rodzaju zobowiązania, daty wszczęcia 
sprawy, daty ostatecznego załatwienia sprawy, uwag (sposobu załatwienia). 
Również w formie papierowej, prowadzono ewidencje wydanych decyzji (oddzielnie 
dla każdego podatku), w których ujmowano: nr decyzji, datę wydania decyzji, nazwę 
podatnika, kwotę podatku wynikającą z decyzji oraz kwotę odsetek. 

(dowód: akta kontroli, str. 17-31,33-41, 242-274) 

                                                      

5  Nadanego zarządzeniem Nr 158/11 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 17 czerwca 2011 r.  
6  Zarządzenie Nr 266/11 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 19 września 2011 r. 
7  Cztery wnioski rozpatrzono w IV kwartale 2017 r. 

Opis stanu 
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1.2. W latach 2014-2017 (III kwartały), 33 osobom prawnym oraz dziewięciu osobom 
fizycznym z terenu gminy, umorzono zaległości podatkowe wraz z odsetkami 
za zwłokę w kwocie ogółem 2.417,0 tys. zł, z czego: 

– osobom prawnym w kwocie 2.414,5 tys. zł (w podatku od nieruchomości 
2.404,9 tys. zł oraz 9,6 tys. zł w podatku od środków transportowych);  

– osobom fizycznym w kwocie 2,5 tys. zł (w podatku od nieruchomości oraz 
w podatku rolnym, w formie łącznego zobowiązania pieniężnego). 

Łączna kwota odsetek za zwłokę, umorzona w oparciu o decyzje o umorzeniu 
zaległości podatkowych, wydane w okresie objętym kontrolą osobom prawnym 
i fizycznym, wyniosła 54,6 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli, str. 32,42-46) 

1.3. Z 33 osób prawnych, którym umorzono zaległości podatkowe w latach 
2014-2017 (III kwartały) na kwotę ogółem 2.414,5 (2.360,2 tys. zł – należności 
główne, 54,3 tys. zł – odsetki), siedmiu osobom prawnym zaległości podatkowe 
umarzano kilkakrotnie (od dwóch do ośmiu razy). 

Z dziewięciu osób fizycznych, którym umorzono zaległości podatkowe w kwocie 
2,5 tys. zł, dwóm osobom fizycznym zaległości podatkowe umarzano kilkakrotnie 
(od dwóch do czterech razy), na łączną kwotę 2,0 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli, str. 43-46, 274-276) 

1.4. W okresie objętym kontrolą Prezydent Miasta wydawała decyzje niezgodne 
z wnioskami stron. Wydano ogółem 41 decyzji odmownych (sześciu osobom 
prawnym i 35 osobom fizycznym), z czego: 15 decyzji w 2014 r., 10 w 2015 r., 
13 w 2016 r. oraz trzy w 2017 r., na kwotę ogółem 390,9 tys. zł (kwota 379,2 tys. zł 
wynikała z należności głównych, kwota 11,7 tys. zł z odsetek). Decyzje dotyczyły 
zobowiązań w podatku rolnym, podatku od środków transportowych oraz w podatku 
od nieruchomości. NIK poddała analizie dokumentację dołączoną przez podatników 
do 20 wniosków o umorzenie zobowiązań podatkowych: pięć o najwyższej kwocie 
wnioskowanego umorzenia z 2014 r., po sześć z lat 2015-2016 r. oraz trzy z 2017 r. 
(100%). Stwierdzono, że dokumentacja dołączona do wniosków, według uznania 
organu podatkowego, nie uzasadniała zastosowania klauzul generalnych 
dotyczących wystąpienia okoliczności o charakterze nadzwyczajnym, które można 
byłoby określić jako ważny interes podatnika, nie występowały też przesłanki 
o charakterze „interesu publicznego”. W 19 analizowanych sprawach, wydano 
decyzje odmowne, gdyż z zebranego materiału dowodowego znajdującego się 
w aktach spraw należało wnosić, iż nie wystąpiły okoliczności o charakterze 
nadzwyczajnym, które można byłoby określić jako ważny interes podatnika, 
ani też nie występowały przesłanki o charakterze „interesu publicznego”. Ponadto, 
według organu podatkowego, umarzanie zaległości podatkowych naruszałoby 
zasadę uczciwej konkurencji wobec innych podmiotów z terenu miasta Chełma, 
jak również byłoby sprzeczne z zasadą równości i powszechności opodatkowania, 
gdyż zasadą jest płacenie podatku w  terminach i  wysokościach określonych 
prawem. W jednej sprawie wydano decyzje odmowną, gdyż przedsiębiorca nie 
dostarczył wymaganych dokumentów i nie zgłosił się też do sporządzenia protokołu 
o stanie majątkowym. 

W badanej próbie nie stwierdzono przypadków odmowy umorzenia zaległości, 
pomimo zebrania dowodów uzasadniających udzielenie ulgi, przy jednoczesnym 
wydaniu w innej sprawie decyzji pozytywnej, na podstawie takich samych 
przesłanek i dowodów. 

 (dowód: akta kontroli, str. 47-70) 
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W związku z wydaniem przez organ podatkowy, w okresie objętym kontrolą, 
41 decyzji niezgodnych z wnioskami (odmownych), podatnicy w czterech 
przypadkach odwoływali się od decyzji do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Chełmie8. Po rozpatrzeniu odwołań, w trzech przypadkach organ 
wyższej instancji utrzymał w mocy decyzje organu pierwszej instancji, natomiast 
w jednym – uchylił w całości decyzję organu pierwszej instancji i przekazał sprawę 
do ponownego rozpatrzenia przez ten organ. W dniu 9 marca 2017 r. podatnik 
zmienił uprzednio złożony wniosek w sprawie umorzenia zaległości w podatku 
i wystąpił z prośbą o rozłożenie należności na raty. Decyzją9 z dnia 3 kwietnia 
2017 r. Prezydent Miasta Chełm rozłożyła zaległość podatkową w podatku 
od nieruchomości na 30 miesięcznych rat. 

(dowód: akta kontroli, str. 71-97, 224-241) 

1.5. Badanie prawidłowości wydanych decyzji, umarzających zaległości podatkowe, 
oraz stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej przy ich wydawaniu, 
przeprowadzono na podstawie 42 decyzji, na podstawie których umorzono 
zaległości podatkowe (100% wydanych w okresie objętym kontrolą) oraz 20 decyzji 
w sprawie odmowy umorzenia zaległości w kwocie 366,3 tys. zł, w tym: odsetek 
za zwłokę w kwocie 32,7 tys. zł, stanowiących 48,8% wszystkich decyzji 
odmownych, wydanych w tych latach). W wyniku badania ustalono, że: 

− we wszystkich sprawach podejmowano działania w celu dokładnego wyjaśnienia 
stanu faktycznego oraz załatwienia spraw w postępowaniu podatkowym; 

− przy wydawaniu decyzji zapewniono stronom czynny udział w każdym etapie 
postępowania, zgodnie z przepisami art. 123 § 1 Ordynacji podatkowej. 
W 33 przypadkach przed wydaniem decyzji umożliwiono stronie wypowiedzenie 
się co do zebranych dowodów i materiałów, w pozostałych 29 odstąpiono od tej 
zasady, na podstawie art. 123 § 2 ww. ustawy (było to dopuszczalne, jako 
że decyzje te w całości uwzględniały wnioski stron); 

− w przypadku 29 postępowań organ podatkowy, działając na podstawie art. 172 
ustawy Ordynacja podatkowa, sporządził protokoły z czynności postępowania, 
mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. W 33 pozostałych 
postępowaniach, czynności organu podatkowego utrwalono w aktach w formie 
adnotacji, podpisanej przez pracownika dokonującego tych czynności, stosownie 
do art. 177 § 1 ww. ustawy; 

− przestrzegano zasady zachowania pisemności postępowania; 

− materiał dowodowy nie wskazywał na wystąpienie okoliczności, uzasadniających 
wyłączenie, od udziału w postępowaniach związanych z rozpatrywaniem 
wniosków o umorzenie zaległości podatkowych, pracowników Urzędu, Prezydent 
Miasta, jej zastępców lub Skarbnika Miasta; 

− przyjmowano wnioski podatników zawierające wszystkie elementy, o których 
mowa w art. 168 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, a w przypadku braków 
we wniosku, wzywano wnioskodawców do ich uzupełnienia w terminie siedmiu 
dni; 

− organ podatkowy umożliwił podatnikom wypowiedzenie się w sprawie zebranych 
dowodów na siedem dni przed wydaniem decyzji; 

− organ podatkowy wydawał decyzje w terminach przewidzianych w art. 139 ustawy 
Ordynacja podatkowa, z wyjątkiem dwóch postępowań, w których: w jednym 

                                                      

8 Odwołania dotyczyły: decyzji Fn-IV.3111.2.26.2014 z 25 marca 2014 r., decyzji Fn-IV.3111.2.17.2016 
z 8 grudnia 2016 r., decyzji Fn-IV.3111.2.20.2016 z 9 grudnia 2016 r., decyzji Fn-IV.3111.2.21.2016 z 12 grudnia 
2016 r. 
9   Nr Fn-IV.3111.2.17.2016. 
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przypadku wydano decyzję po terminie (podatnik nie odbierał wezwań, opóźnienie 
nastąpiło z jego winy), natomiast w drugim – postępowanie zakończyło się 
wydaniem postanowienia na podstawie art.169 § 1 i § 4 ww. ustawy; 

− w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie jednego miesiąca, ze względu 
na szczególny charakter sprawy, wyznaczano nowy termin załatwienia sprawy 
(nieprzekraczający dwóch miesięcy) i powiadamiano stronę, podając przyczyny 
niedotrzymania pierwotnego terminu.  

Wydane decyzje zawierały: oznaczenie organu podatkowego, datę wydania, 
oznaczenie strony, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie 
faktyczne i prawne, pouczenie o trybie odwoławczym oraz podpis osoby 
upoważnionej, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego, 
stosownie do przepisów art. 210 § 1 Ordynacji podatkowej.  

Dokumenty, załączone do wniosków o umorzenie zaległości podatkowych, 
potwierdzały występowanie okoliczności przywołanych w uzasadnieniach decyzji 
i miały na celu udokumentowanie przesłanek do zastosowania ulgi, zgodnie z art. 67a 
§ 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. Nie stwierdzono przypadków nierównego traktowania 
podatników, a sprawy załatwiano we właściwej kolejności.  

Badanie postępowań podatkowych wszczętych na wnioski podatników o przyznanie 
ulg w spłacie zobowiązań podatkowych wykazało, że organ podatkowy szczególny 
nacisk kładł na analizę i weryfikację załączonych do wniosków dokumentów, 
dotyczących w szczególności indywidualnej sytuacji podatników. Stwierdzono, 
że działania organu podatkowego były rzetelne i charakteryzowały się dogłębną 
analizą konkretnej sytuacji danego podatnika. Wszystkie poddane analizie przypadki 
umarzania zaległości podatkowych były zgodne z przepisami ustawy Ordynacja 
podatkowa.  

(dowód: akta kontroli, str. 98-223, 291-298, 461-549) 

Ustalenia kontroli NIK wykazały, że organ podatkowy w 2016 r. umorzył10 spółce, 
której właścicielem było Miasto Chełm, zaległości podatkowe w podatku 
od nieruchomości za miesiące czerwiec-grudzień 2015 r. w kwocie 60,2 tys. zł, 
wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 1,7 tys. zł. W uzasadnieniu decyzji 
przytoczono niektóre wyniki ekonomiczne Spółki, wynikające z przedłożonych 
bilansów i rachunków zysków i strat za okresy: 2013 r., 2014 r., I-III kw. 2015 r. 
W dalszej kolejności przywołano, syntetycznie, okoliczności podane we wniosku 
o zastosowanie ulgi, które zdaniem podatnika miały uzasadniać umorzenie 
zaległości. Następnie w treści uzasadnienia decyzji przywołano przepisy ustawy 
Ordynacja podatkowa oraz konkluzję, że z zebranego materiału dowodowego 
należy wnosić, że spełniona jest przesłanka „ważnego interesu podatnika” 
jak i „ważnego interesu publicznego” do zastosowania ulgi. Powyższą decyzję 
wydano w sytuacji poprawy sytuacji ekonomicznej Spółki, która według załączonego 
do akt sprawy rachunku zysków i strat za okres I-III kw. 2015 r., osiągnęła zysk netto 
w wysokości 1 655 tys. zł11. W konsekwencji, zwolniono z daniny za 2015 r. 
podatnika, który osiągnął w tym okresie zysk, a jednocześnie jako spółka prawa 
handlowego, był podmiotem funkcjonującym na zasadach rynkowych i biorącym 
udział w przetargach publicznych (jako oferent i wykonawca usług). Udzielanie ulg 
takiemu podatnikowi mogło być przez innych przedsiębiorców odbierane jako 
działania mające negatywny wpływ na zachowanie uczciwej konkurencji, czy też 
rodzić wątpliwości, czy Spółka, posiadająca okresowo zaległości w jednym 
z podatków lokalnych, spełniała warunki udziału w postępowaniach przetargowych. 

                                                      

10  Decyzją Fn II.3111.2.2.2016 z 2 lutego 2016 r. 
11  Z później sporządzonych (po wydaniu ww. decyzji w sprawie umorzenia) dokumentów finansowych wynika, 
że w całym 2015 r. Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 1.343,2 tys. zł. 
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W uzasadnieniu decyzji zostały przytoczone niektóre dane finansowe dotyczące 
wyników działalności Spółki oraz okoliczności, wskazane przez podatnika 
we wniosku. Nie podano natomiast, jakie konkretne okoliczności lub dane, zdaniem 
organu podatkowego, przesądzały o uznaniu, że zastosowanie ulgi jest zasadne. 
Zgodnie z przepisami art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej uzasadnienie faktyczne 
decyzji zawiera w szczególności wskazanie faktów, które organ uznał 
za udowodnione, dowodów, którym dał wiarę, oraz przyczyn, dla których innym 
dowodom odmówił wiarygodności. 

Prezydent Miasta w złożonych wyjaśnieniach podała, że organ podatkowy, wydając 
decyzję w sprawie umorzenia zaległości podatkowej z tytułu podatku 
od nieruchomości, wziął pod uwagę trudną sytuacją finansową podatnika. Spółka 
posiadała trudną sytuację ekonomiczną, spowodowaną zawieszeniem przez 
inwestora robót związanych z realizacją jednej z inwestycji. W 2015 r. uzyskała 
o 40% mniej zleceń na wykonanie robót drogowych, co automatycznie przełożyło się 
na zrealizowanie niższych przychodów. Wprawdzie według załączonego do wniosku 
sprawozdania F-01 sporządzonego za III kwartały 2015 r. Spółka osiągnęła zysk, 
jednakże wynikało to z przekwalifikowania środka trwałego (gruntu) do inwestycji 
wycenianych według wartości rynkowej. Rzeczoznawca oszacował wartość rynkową 
gruntu na kwotę 2.600,0 tys. zł. W wyniku dokonanych księgowań, wzrosły o kwotę 
2.363,3 tys. zł pozostałe przychody operacyjne, co spowodowało osiągnięcie 
dodatniego wyniku finansowego. Dokonanie przekwalifikowania nie poprawiło 
płynności finansowej, a było jedynie czynnością księgową. Organ podatkowy 
rozpatrując złożony wniosek zbadał, jak przedstawiała się sytuacja finansowa Spółki 
w latach poprzednich. W sprawozdaniu za 2014 r. wykazała ona stratę w wysokości 
975,6 tys. zł, a za 2013 r. – w wysokości 455,1 tys. zł. Biorąc pod uwagę 
przedstawione dane liczbowe, wynikające ze sprawozdań finansowych podatnika, 
oraz przejściową trudną sytuację ekonomiczną podjęto decyzję o udzieleniu pomocy 
w formie umorzenia zaległego podatku od nieruchomości. Organ podatkowy 
analizując sytuację finansową Spółki wziął pod uwagę fakt, że jest ona w 100% 
własnością Miasta Chełm, powołaną do realizacji zadań Miasta. Do zadań własnych 
jednostek samorządu terytorialnego należy m.in. walka z bezrobociem, natomiast 
podatnik zatrudnia mieszkańców Chełma. Przesłanką do udzielenia ulgi w postaci 
umorzenia podatku był ważny interes podatnika, w zakres którego wchodzą nie tylko 
sytuacje nadzwyczajne, czy też zdarzenia losowe uniemożliwiające uregulowanie 
zaległości podatkowej, ale również normalne sytuacje ekonomiczne podatnika, 
związane z wysokością uzyskiwanych przez niego dochodów i ponoszonych 
wydatków, uwzględnieniu podlega też ważny interes publiczny. Organ podatkowy 
dysponuje więc pewnym zakresem swobody w odniesieniu zarówno do wykładni 
tego pojęcia, jak i oceny sytuacji faktycznej. 

(dowód: akta kontroli, str. 428-431) 

1.6. Analiza wpisów w książce kontroli wewnętrznych za okres objęty kontrolą 
wykazała, że w badanym okresie w Urzędzie nie przeprowadzano kontroli 
wewnętrznych lub audytu w zakresie przyznawania ulg podatkowych. Powyższe 
potwierdziła w złożonych wyjaśnieniach Prezydent Miasta.  

Od dnia 14 października 2015 r. do 25 stycznia 2016 r. kompleksową kontrolę 
gospodarki finansowej miasta Chełm przeprowadziła Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Lublinie (RIO). W toku czynności kontrolnych RIO, badaniu 
poddano m.in. prawidłowość udokumentowania i zasadność umorzenia zaległości 
w podatku od nieruchomości od osób prawnych za rok 2014. Badanie 
przeprowadzono na próbie 60% decyzji wydanych w 2014 r. w sprawie umorzenia 
zaległości podatkowych, sprawdzeniu poddając: udokumentowanie przesłanek 
uzasadniających udzielenie ulg w zapłacie podatku, przestrzeganie przez organ 
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podatkowy, przy wydawaniu decyzji, terminów określonych w przepisach art. 139 
i 140 Ordynacji podatkowej, prawidłowość postępowania podatkowego w sprawie 
udzielania ulgi w zapłacie podatku (w tym: czy organ podatkowy zapewnił stronom 
czynny udział w postępowaniu i umożliwił wypowiedzenie się w sprawie zebranego 
materiału dowodowego oraz czy wykazane w decyzjach kwoty umorzeń, 
dotyczących posiadanych zaległości podatkowych, są zgodne z kwotami 
poszczególnych rat podatkowych (w oparciu o ewidencję przypisów i odpisów). 
Nieprawidłowości w powyższym zakresie RIO nie stwierdziła. 

(dowód: akta kontroli, str. 276, 424-427) 

1.7. W okresie objętym kontrolą Miasto Chełm osiągnęło: 

− w 2014 r. – dochody ogółem w kwocie 267.448,7 tys. zł (w tym: dochody 
bieżące w kwocie 257.818,5 tys. zł); 

− w 2015 r. – dochody ogółem w kwocie 262.403,1 tys. zł (w tym: dochody 
bieżące w kwocie 256.491,1 tys. zł); 

− w 2016 r. – dochody ogółem w kwocie 301.838,9 tys. zł (w tym: dochody 
bieżące w kwocie 294.971,4 tys. zł); 

− w 2017 r. (III kwartały) – dochody ogółem w kwocie 239.615,0 tys. zł (w tym: 
dochody bieżące w kwocie 236.974,3 tys. zł). 

Dochody ogółem w 2016 r. były zatem wyższe o 34.390,1 tys. zł (tj. o 12,9%) 
od dochodów osiągniętych w 2014 r. oraz o 39.435,7 tys. zł (tj. o 15,0%) 
od dochodów osiągniętych w 2015 r. 

W latach 2014-2016 wzrastał udział dochodów bieżących w dochodach ogółem 
(wskaźnik WB1)12 i wyniósł odpowiednio: w 2014 r. – 96,4%, w 2015 r. – 97,7%, 
w 2016 r. – 97,7%, i był wyższy od średnich wartości dla gmin miejskich na prawach 
powiatu w ww. okresie, które wyniosły odpowiednio: 89,5%, 90,9% oraz 94,3%. 

Udział uzyskanych w ww. latach dochodów własnych w dochodach ogółem 
(wskaźnik WB2) wynosił odpowiednio: w 2014 r. – 45,9%, w 2015 r. – 43,8%, 
w 2016 r. – 42,7%. i był niższy (w 2014 r. – o około 8 pkt%, a w latach 2015-2016 – 
o około 10 pkt %), od średnich dla gmin miejskich na prawach powiatu. 

Wzrastała też wartość transferów bieżących13 przypadających na mieszkańca 
Miasta Chełm (wg wskaźnika WL1) z 2,2 tys. zł w 2014 r. do 2,7 tys. zł w 2016 r. 
(tj. o 18%) i była ona znacznie wyższa od średnich w kraju (1,9 tys. zł, 1,9 tys. zł 
oraz 2,4 tys. zł). 

W latach 2014-2016, Gmina osiągnęła nadwyżkę operacyjną14 (odpowiednio: 
4.962,2 tys. zł, 1.414,2 tys. zł, 7.551,0 tys. zł). Jej udział w dochodach ogółem 
(wskaźnik WB3) wyniósł odpowiednio: 1,9%, 0,5% oraz 2,5% i był niższy od średnich 
w kraju: 5,8%, 6,6%, 7,1%. Poniżej średnich krajowych kształtowały się również 
poziomy innych wskaźników, tj.:  

− wskaźnika WB6 (udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży 
majątku w dochodach ogółem), który wyniósł: 4,0%, 0,9%, 3,4%, przy 
średnich w kraju: 8,6%, 9,1%, 9,6%;  

− wskaźnika WL2 (nadwyżka operacyjna na mieszkańca danej jednostki 
samorządu terytorialnego15): 77,52 zł, 22,30 zł, oraz 120,68 zł, przy średnich 
krajowych: 286,7 zł, 325,8 zł, 385,7 zł.  

                                                      

12 Wskaźnik WB1 oraz inne wskaźniki, przywołane w treści niniejszego punktu wystąpienia pokontrolnego, 
zostały zdefiniowane przez Ministerstwo Finansów na potrzeby oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu 
terytorialnego. 
13   Subwencji ogólnej i dotacji bieżących. 
14   Dodatnią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi. 
15  Dalej: JST. 
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Wydatki majątkowe stanowiły odpowiednio: 9,2%, 4,0% oraz 4,5% wydatków 
ogółem Gminy w latach 2014-2016 (wskaźnik WB4) i udział ten był niższy 
od średnich w kraju (18,3%, 16,3%, 10,4%). Zmalało natomiast obciążenie 
wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodnymi od wynagrodzeń 
(wskaźnik WB5): z 52,9% w 2014 r. do 47,9% w 2016 r. (przy 54,2% w 2015 r.). 
Było ono wyższe od średnich w kraju (odpowiednio w tych latach: 47,3%, 43,6%, 
47,8%). 

Zobowiązania ogółem przypadające na mieszkańca gminy (wskaźnik WL3) nie uległy 
zasadniczym zmianom i wyniosły: 1,9 tys. zł w 2014 r., 2,0 tys. zł w 2015 r. oraz 
2,0 tys. zł w 2016 r. i były porównywalne do średnich w kraju, które wynosiły 
w każdym z tych lat około 2,0 tys. zł.  

Udział zobowiązań ogółem w dochodach gminy (wskaźnik WZ1) zmalał w 2016 r. 
o 9,8 pkt % w porównaniu do 2014 r. (z 52,0% w 2014 r. do 42,2% w 2016 r.), 
przy średniej krajowej, wynoszącej w latach 2014-2016: 40,4%, 40,7%, 37,5%. 

Gmina w okresie objętym kontrolą nie posiadała zobowiązań wymagalnych. 

(dowód: akta kontroli, str. 277-290) 

Wskaźnik ograniczający spłatę i obsługę zadłużenia, określony w art. 243 ust. 1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych16 (dalej: ustawa 
o finansach publicznych), w latach 2014 – 2016, kształtował się następująco: 

− wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, po uwzględnieniu 
zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 
oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, wynosił: w 2014 r. – 
1,97%, w 2015 r. – 2,31%, w 2016 r. – 2,88%; 

− dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w ustawie o finansach 
publicznych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 
III kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 
w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat, wynosił: w 2014 r. – 
4,29%, w 2015 r. – 3,19%, w 2016 r. – 3,46%. 

 (dowód: akta kontroli, str. 304, 308-310) 

Stan zaległości podatkowych na koniec poszczególnych okresów kształtował się 
następująco: 

− na dzień 31 grudnia 2014 r. - 6.233,6 tys. zł (w podatku od nieruchomości 
w kwocie 5.884,3 tys. zł, w podatku od środków transportowych – 246,0 tys. zł, 
w podatku rolnym – 103,3 tys. zł); 

− na dzień 31 grudnia 2015 r. - 6.599,9 tys. zł (w podatku od nieruchomości 
w kwocie 6.261,7 tys. zł, w podatku od środków transportowych – 246,3 tys. zł, 
w podatku rolnym – 91,9 tys. zł); 

− na dzień 31 grudnia 2016 r. - 7.401,4 tys. zł (w podatku od nieruchomości 
w kwocie 6.773,5 tys. zł, w podatku od środków transportowych – 327,5 tys. zł, 
w podatku rolnym – 16,2 tys. zł, w podatku dochodowym od osób fizycznych 
w formie karty podatkowej – 282,0 tys. zł, w podatku od spadków i darowizn – 
0,8 tys. zł, w podatku od czynności cywilnoprawnych – 1,4 tys. zł, w podatku 
leśnym – poniżej 0,1 tys. zł); 

− na dzień 30 września 2017 r. - 8.148,2 tys. zł (w podatku od nieruchomości 
w kwocie 7.385,6 tys. zł, w podatku od środków transportowych – 509,0 tys. zł, 
w podatku rolnym – 18,6 tys. zł, w podatku dochodowym od osób fizycznych 
w formie karty podatkowej – 229,0 tys. zł, w podatku od spadków i darowizn – 

                                                      

16  Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm. 



 

10 

1,0 tys. zł, w podatku od czynności cywilnoprawnych – 5,0 tys. zł, w podatku 
leśnym – poniżej 0,1 tys. zł). 

Stan zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2015 r. był wyższy o 366,3 tys. zł 
od zaległości na dzień 31 grudnia 2014 r., na dzień 31 grudnia 2016 r. wyższy 
o 801,5 tys. zł od zaległości na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz na dzień 30 września 
2017 r. wyższy o 746,7 tys. zł, od zaległości na dzień 31 grudnia 2016 r.  

(dowód: akta kontroli, str. 299) 

1.8. W okresie objętym kontrolą Rada Miasta Chełm, w ramach polityki fiskalnej, 
obniżyła stawki podatkowe podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz 
od środków transportowych.  

Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, skutki ulg i zwolnień, 
a także skutki umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności tych 
podatków w stosunku do dochodów podatkowych, przedstawiały się następująco: 

− w 2014 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 7.126,6 tys. zł, 
co stanowiło 19,9% poziomu zrealizowanych wpływów z podatków w wysokości 
35.887,0 tys. zł. W tym samym okresie zastosowano ulgi i zwolnienia w podatku 
od nieruchomości w kwocie 901,2 tys. zł (co stanowiło 2,5% poziomu wpływów 
z podatków), dokonano umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 924,5 tys. zł, 
(odpowiednio: 2,6%), rozłożono na raty i odroczono terminy płatności na kwotę 
156,8 tys. zł (0,4%); 

− w 2015 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 7.364,6 tys. zł, 
co stanowiło 20,7% poziomu zrealizowanych wpływów z podatków w wysokości 
35.517,1 tys. zł. W tym samym okresie zastosowano ulgi i zwolnienia w podatku 
od nieruchomości w kwocie 943,7 tys. zł (co stanowiło 2,7% poziomu wpływów 
z podatków), dokonano umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 507,2 tys. zł, 
(odpowiednio: 1,4%), rozłożono na raty i odroczono terminy płatności na kwotę 
124,8 tys. zł (0,4%); 

− w 2016 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 2.514,4 tys. zł, 
co stanowi 6,4% wpływów z podatków w wysokości 39.328,1 tys. zł. W tym 
samym okresie zastosowano ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości 
w kwocie 383,3 tys. zł, co stanowi 1,0% wpływów z podatków, dokonano 
umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 610,5 tys. zł, (odpowiednio: 1,6%) 
i rozłożono na raty i odroczono terminy płatności na kwotę 71,0 tys. zł (0,2%); 

− w 2017 r. (III kwartały) skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 
1.735,4 tys. zł, co stanowi 6,4% wpływów z podatków w wysokości 27.218,9 tys. 
zł. W tym samym okresie zastosowano ulgi i zwolnienia w podatku 
od nieruchomości w kwocie 406,4 tys. zł, co stanowi 1,0% wpływów z podatków, 
dokonano umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 340,5 tys. zł17 
(odpowiednio: 1,6%) i rozłożono na raty i odroczono terminy płatności na kwotę 
146,7 tys. zł, (0,2%). 

(dowód: akta kontroli, str. 300-303) 

Z analizy powyższych wskaźników (w pkt 1.7 i 1.8. wystąpienia pokontrolnego) 
wynika, że sytuacja finansowa Miasta w latach 2014-2016 poprawiała się. W okresie 
tym dochody ogółem wzrosły o 12,9%, a dochody własne o 4,9%. W każdym z tych 
lat odnotowano dodatnią nadwyżkę operacyjną, której udział w dochodach ogółem 
wzrastał (co oznaczało większe możliwości inwestycyjne lub możliwość zwiększania 
wydatków bieżących), choć nadal pozostawał na poziomie znacznie niższym, 

                                                      

17 Wyszczególnione w pkt 1.8 wystąpienia, kwoty umorzeń zaległości podatkowych dokonanych w latach 2014-
2017 (III kw.) na podstawie 42 decyzji, zawierają ponadto umorzenia z urzędu oraz umorzenia opłat za odpady 
komunalne. 
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od średniej krajowej. Wzrastająca, i wyższa od średniej, wartość transferów 
bieżących przypadających na mieszkańca, a także malejący (i niższy od średniej) 
udział dochodów własnych w dochodach ogółem świadczyły jednak o zwiększającej 
się zależności gminy od środków pochodzących z budżetu państwa. Udział 
wydatków majątkowych w wydatkach ogółem notował tendencję spadkową (w ślad 
za trendem ogólnopolskim), a dodatkowo kształtował się na poziomach znacznie 
niższych od średnich krajowych, co negatywnie rzutuje na ocenę potencjału 
rozwojowego Miasta. Zmalał natomiast stopień obciążenia wydatków bieżących 
wydatkami na wynagrodzenia i pochodne – z poziomu przekraczającego, w 2014 r., 
średnią krajową o 5,6 pkt % do poziomu zbliżonego, w 2016 r., do średniej 
ogólnopolskiej. Zobowiązania ogółem malały w odniesieniu do dochodów gminy 
(co świadczy o zmniejszającym się zadłużeniu), choć nadal pozostawały 
na poziomie wyższym od średniej krajowej. 

Na wzrost dochodów własnych Miasta (w 2016 r. wyższych o 5.893,0 tys. zł 
w porównaniu z 2014 r.) w największym stopniu, bo w 58,4%, wpłynął wzrost 
dochodów zrealizowanych z tytułu wpływów z podatków (analogicznie: 
o 3.442,0 tys. zł). Spowodowane to było w szczególności podniesieniem przez Radę 
Miasta Chełm w 2016 r. lokalnych stawek podatków. W konsekwencji, skutki 
obniżenia górnych stawek podatku zmalały z poziomu stanowiącego około 20-21% 
wpływów podatkowych realizowanych w latach 2014 i 2015, do poziomu 6,4% tych 
wpływów, zrealizowanych w 2016 r. Zmniejszyła się też względna wartość 
dokonanych umorzeń zaległości podatkowych – z poziomu 2,6% wpływów 
podatkowych w 2014 r. do 1,6% wpływów w 2016 r. 

1.9. W okresie objętym kontrolą Prezydent Miasta Chełm wydała z urzędu dwie 
decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych na podstawie art. 67d ustawy 
Ordynacja podatkowa. Przed wydaniem powyższych decyzji przeprowadzono 
postępowania podatkowe, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. Zaległości 
podatkowe umorzono dwóm podmiotom: w pierwszym przypadku decyzja z dnia 
28 września 2016 r. objęła zaległości podatkowe z tytułu podatku od środków 
transportowych w kwocie 2,0 tys. zł (łącznie z odsetkami), w drugim – decyzja z dnia 
31 stycznia 2017 r. dotyczyła zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 
26,1 tys. zł (łącznie z odsetkami). W obu przypadkach podstawą umorzenia był fakt, 
iż kwoty zaległości podatkowych nie zostały zaspokojone w zakończonym 
lub umorzonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym (art. 67d § 1 pkt 3 
Ordynacji podatkowej). 

(dowód: akta kontroli, str. 305-307, 443-436) 

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

NIK ocenia pozytywnie działalność Prezydent Miasta Chełm w zbadanym zakresie. 
Postępowania w sprawie umarzania zaległości podatkowych prowadzone przez 
organy gminy, były rzetelne i zgodne z prawem. Dokonane umorzenia nie miały 
istotnego wpływu na sytuację finansową Miasta, zwłaszcza, że ta uległa w latach 
2014-2016 poprawie. Organ podatkowy, w przypadkach uzasadnionych ważnym 
interesem podatnika lub interesem publicznym, udzielał ulg w spłacie zobowiązań 
podatkowych, w tym: umarzał zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę, 
odraczał terminy płatności podatku lub rozkładał zapłatę podatku na raty. Wnioski 
składane przez podatników oraz załączone do wniosków dokumenty były należycie 
weryfikowane przez organ podatkowy, który stwierdzał, że zgromadzone materiały 
dowodowe potwierdzały okoliczności wskazane we wnioskach podatników i były 
podstawą do wydawania decyzji umarzających zaległości podatkowe. 
We wszystkich analizowanych przypadkach, organ podatkowy przestrzegał 
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określonych w Ordynacji podatkowej uregulowań w zakresie umarzania zaległości 
podatkowych. Decyzje wydane przez Prezydent Miasta spełniały wymogi art. 210 
§ 1 ustawy Ordynacja podatkowa. 
 

2. Udzielanie pomocy publicznej i pomocy de minimis 

W okresie objętym kontrolą miały miejsce przypadki umarzania zaległości 
podatkowych (na podstawie art. 67b § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej) podatnikom 
prowadzącym działalność gospodarczą, które stanowiły pomoc de minimis. 
Nie wystąpiły natomiast przypadki udzielenia pomocy publicznej niebędącej pomocą 
de minimis.  

 (dowód: akta kontroli, str. 341) 
Prawidłowość stosowania w Urzędzie zasad udzielania pomocy de minimis przy 
umarzaniu zaległości podatkowych sprawdzono na podstawie badania sześciu 
decyzji (100% wydanych w okresie objętym kontrolą) oraz dokumentacji posiadanej 
przez Urząd w zakresie dokumentowania tej pomocy. 

W wyniku przeprowadzonego badania ustalono, że cztery decyzje dotyczyły 
zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości tego samego podatnika: 

− pierwsza z decyzji18 dotyczyła zastosowania kilku ulg, w tym: umorzenia 
zaległości podatkowych w łącznej kwocie 34,4 tys. zł, wraz z odsetkami 
za zwłokę w kwocie 0,7 tys. zł. Łączna wysokość pomocy de minimis, udzielonej 
temu podmiotowi w okresie trzech lat budżetowych (roku, w którym udzielono 
pomocy oraz dwóch lat poprzednich) wyniosła 120,1 tys. zł; 

− druga z decyzji19 dotyczyła umorzenia zaległości w kwocie 60,2 tys. zł, wraz 
z odsetkami za zwłokę w kwocie 2,5 tys. zł (łączna wysokość pomocy de minimis 
z okresu trzech lat budżetowych wyniosła 96,9 tys. zł); 

−  trzecia20 – odpowiednio umorzenia zaległości w kwocie 60,2 tys. zł, wraz 
z odsetkami za zwłokę w kwocie 1,7 tys. zł (łączna wysokość pomocy de minimis 
z trzech lat była równa 168,8 tys. zł); 

− czwarta21 – umorzenia zaległości w kwocie 89,6 tys. zł, wraz z odsetkami 
za zwłokę w kwocie 3,6 tys. zł (przy łącznej wysokości pomocy de minimis 
z trzech lat – 195,6 tys. zł). 

Pozostałe dwie decyzje22 dotyczyły umorzenia zaległości podatkowych dwóm 
podatnikom (odpowiednio: w kwocie 29,3 tys. zł, wraz z odsetkami za zwłokę 
0,4 tys. zł; w kwocie 0,9 tys. zł, wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości poniżej 
0,1 tys. zł), którzy przed udzieleniem im tej pomocy (w tym roku oraz w dwóch latach 
poprzednich) nie korzystali z pomocy de minimis.  

W żadnym z analizowanych przypadków nie doszło do przekroczenia 
dopuszczalnego progu pomocy de minimis23, tj. równowartości 200 tys. euro 
w okresie trzech lat podatkowych (100 tys. euro – w przypadku przedsiębiorstw 
prowadzących działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów). 

Podatnicy ubiegający się o umorzenie zaległości podatkowych, składali: bilanse, 
rachunki zysków i strat za poszczególne lata, sprawozdania o przychodach, 

                                                      

18  Nr Fn II.3111.2.10.2014 z 4 czerwca 2014 r. 
19  Fn II.3111.2.2.2014 z 27 lutego 2015 r. 
20   Fn II.3111.2.2.2016 z 2 lutego 2016 r. 
21   Fn II.3111.2.4.2017 z 17 marca 2017 r. 
22   Nr Fn II.3111.2.7.2016 z 16 czerwca 2016 r. i nr Fn II.3111.2.11.2016 z 2 sierpnia 2016 r. 
23  Rozporządzanie Komisji (UE) NR 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107     i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U L 114 z 26.4.2012.).  
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kosztach i wyniku finansowym za poszczególne okresy (F-01), informacje 
o realizowanych umowach. Wnioski zawierały wymagane dokumenty określone 
w art. 37 ust. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej24. Urząd udzielił pomocy na podstawie złożonych przez podatników, 
kompletnych wniosków wraz z załącznikami. Wszystkim badanym podmiotom, 
organ podatkowy wydał zaświadczenia stwierdzające, że udzielona pomoc 
publiczna jest pomocą de minimis. Urząd sporządzał i terminowo przekazywał 
Prezesowi UOKiK25 (za pomocą aplikacji SHRIMP), sprawozdania z udzielonej 
pomocy publicznej. 

 (dowód: akta kontroli, str. 334-340, 342-423) 

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

NIK ocenia pozytywnie działalność Prezydent Miasta Chełm w zakresie udzielania 
pomocy publicznej i pomocy de minimis przy umarzaniu zaległości podatkowych. 
Prezydent Miasta prawidłowo udzielała podatnikom prowadzącym działalność 
gospodarczą, ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, w formie umorzeń zaległości 
podatkowych, które stanowiły pomoc de minimis. Pomocy udzielono na podstawie 
kompletnych wniosków, złożonych przez podatników wraz z wymaganymi 
dokumentami, określonymi w ustawie o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej. Wszyscy beneficjenci pomocy otrzymali stosowe zaświadczenia 
stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis. Sporządzano 
i terminowo przekazywano Prezesowi UOKiK sprawozdania z udzielonej pomocy 
de minimis. 

3. Sporządzanie i udostępnianie informacji o osobach fizycznych, 
prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe 

W latach 2014-2016 Prezydent Miasta Chełm podawała do publicznej wiadomości, 
w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej: BIP) i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie, 
wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej, którym w poszczególnych latach umorzono 
zaległości podatkowe, w kwotach przewyższających łącznie 500 zł, wraz 
ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. W BIP 
publikowano także wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy 
publicznej. Powyższe wykazy spełniały wymogi określone przepisami art. 37 ust. 1 
pkt 2 lit. f oraz lit. g ustawy o finansach publicznych. Ich upublicznienie następowało 
w terminie, o którym mowa w art. 38 cyt. wyżej ustawy, tj. do 31 maja roku 
następnego. Wykazy za poszczególne lata publikowano w BIP: 

− za 2013 r. – 30 maja 2014 r.; 

− za 2014 r. – 4 maja 2015 r.; 

− za 2015 r. – 19 maja 2016 r.; 

− za 2016 r. – 16 maja 2017 r. 

Badanie rzetelności danych, podawanych do publicznej wiadomości, 
NIK przeprowadziła na podstawie wszystkich decyzji, wydanych w latach 2014-2016 
w sprawie umorzenia zaległości podatkowych. Ustalono, że dane w zakresie kwot 
umorzeń, nazw podatników i przyczyn umorzenia – jakie podawano w wykazach 

                                                      

24  Dz. U. z 2016 r. poz. 1808, ze zm. 
25  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
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podatników, którym umorzono zaległości podatkowe – były zgodne z danymi 
zawartymi w decyzjach. W przypadku pomocy de minimis udzielanej podmiotom 
gospodarczym, nazwy podmiotów oraz rodzaje udzielonej pomocy były zgodne 
z wydanymi decyzjami. 

 (dowód: akta kontroli, str. 311-333) 

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

NIK ocenia pozytywnie działalność Prezydent Miasta Chełm w zbadanym zakresie. 
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, Prezydent Miasta sporządzała 
i terminowo podawała do publicznej wiadomości wykazy osób prawnych i fizycznych 
oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym 
umorzono zaległości podatkowe w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz 
ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn ich umorzenia, a także 
wykazy osób prawnych, którym udzielono pomocy de minimis. 

IV. 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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli26, 
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 Lublinie. 

Lublin, dnia 28 lutego 2018 r. 

 

Kontroler: 
Dyrektor 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 
w Lublinie 
Edward Lis 

Ryszard Litwiniuk  
główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

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

Podpis podpis 

 

 

  

 

                                                      

26  Dz. U. z 2017 r. poz. 524 
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