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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Gminy w Siedlisku 
Plac Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko 

 

Dariusz Straus, Wójt Gminy od 6 grudnia 1998 r. 

 

1. Analiza realizacji dochodów jst oraz windykacji 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 
wykonywania obowiązków informacyjnych dotyczących ulg. 

 

Lata 2018-2021 (do czasu zakończenia kontroli) z wykorzystaniem dowodów 
sporządzonych przed tym okresem, 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. 

 

Dariusz Obierzyński, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LZG/17/2022 z dnia 11 lutego 2022 r. 
Paweł Pawlak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 
LZG/41/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. 

(akta kontroli str. 1-4) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia realizację dochodów Gminy Siedlisko 
oraz gospodarowanie mieniem Gminy. 

Ocenę uzasadnia zakres i skala stwierdzonych nieprawidłowości. W jednostce nie 
podejmowano lub podejmowano nieterminowo w odniesieniu do zaległości 
podatkowych czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych. 
W sytuacji licznych zmian na stanowisku ds. windykacji należności, nie przyjęto 
procedur ich windykacji i egzekwowania. Nie prowadzono systematycznej kontroli 
terminowości zapłaty należności cywilnoprawnych - działania windykacyjne 
podejmowano z opóźnieniem, co skutkowało ich wzrostem. W odniesieniu do 
Samorządowego Zakładu Budżetowego (dalej: SZB) nie podjęto działań 
zmierzających do wykonania zobowiązań przez tę jednostkę, a czynności służące 
ustabilizowaniu gospodarki finansowej Zakładu zostały wdrożone zbyt późno i były 
nieskuteczne. 

 
1 Dz. U. z 2022 r. poz. 623, dalej: ustawa o NIK. 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
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Większość ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 
została udzielona nieprawidłowo, tj. umorzenie pożyczek nastąpiło niezgodnie  
z zasadami określonymi przez organ stanowiący, bez wykazania przesłanek 
zastosowania ulg. 

Gospodarowanie mieniem odbywało się naruszeniem zasad prawidłowej gospodarki. 
Gmina nieprawidłowo i nierzetelnie planowała działania. W okresie objętym kontrolą 
brak było wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, 
projektu planu rozwoju sieci drogowej oraz planu wykorzystania gminnego zasobu 
nieruchomości, a opracowany w 2022 r. był nierzetelny. Czynności w zakresie 
gospodarowania zasobem nieruchomości Gminy nie były realizowane, co było 
działaniem nieprawidłowym - nie założono i nie prowadzono ewidencji zasobu, 
zaniechano uregulowania prawnej formy władania nieruchomościami przez jednostki 
organizacyjne Gminy. W zawieranych umowach dotyczących udostępnienia 
gminnego zasobu nieruchomości niewystarczająco zabezpieczono interes gminy, 
w szczególności dotyczący waloryzacji czynszów. Nie podejmowano również 
żadnych działań zmierzających do zmiany ich wysokości, zwłaszcza w wypadku 
dzierżaw rolnych, których wysokość została ustalona na rażąco niskim poziomie. 
Ponadto nie określano opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 
objętych podziałem, pomimo ustalenia stawki tej opłaty przez Radę Gminy. 
Stwierdzone w wyniku kontroli NIK przypadki bezumownego korzystania 
z nieruchomości gminnych wskazują na niewystarczający nadzór oraz inercję 
organów gospodarujących mieniem gminnym. W odniesieniu do składników mienia 
gminnego wykorzystywanych na potrzeby wspólnoty gminnej nie przeprowadzano 
wymaganych przepisami kontroli stanu technicznego i nie prowadzono dokumentów 
ich dotyczących (brak okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych 
- rocznych i pięcioletnich budynków gminnych, kontroli okresowych dróg, ze 
szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa, nie prowadzono 
dzienników objazdu dróg gminnych i książek dróg). Informacje z nich wynikające 
mogą stanowić dla organów Gminy podstawę do podejmowania decyzji w zakresie 
prawidłowego gospodarowania nieruchomościami gminnymi. 

Gmina prawidłowo i rzetelnie wykonywała obowiązki w zakresie sprawozdawczości 
dotyczącej dochodów i mienia. Natomiast w zakresie realizacji obowiązków 
informacyjnych, nie zawsze postępowała prawidłowo - nie sporządzono niektórych 
informacji albo nie udostępniano informacji wymaganych przepisami ustawy 
o finansach publicznych, bądź dokonywano tego z opóźnieniem (informacje 
o wykonaniu budżetu jst, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki). 

Podkreślenia wymaga fakt, że jeszcze w toku kontroli NIK podjęto działania 
zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe3 kontrolowanej działalności 

1. Analiza realizacji dochodów jst oraz windykacji 
należności budżetowych 

1.1 Analiza realizacji dochodów 

1. Gmina Siedlisko w latach 2018-2021 uzyskała dochody wynoszące łącznie 
82.885,0 tys. zł, w tym w kolejnych latach badanego okresu: 17.467,9 tys. zł (109,9% 
roku poprzedniego), 18.441,7 tys. zł (105,6%), 21.565,6 tys. zł (116,9%), 25.409,8 
tys. zł (117,8%). Na 2022 r. w budżecie zaplanowano dochody w wysokości 19.823,3 
tys. zł (co stanowiło 78% zrealizowanych dochodów roku poprzedniego). 

2. Dochody własne Gminy wyniosły 18.709,9 tys. zł i stanowiły 22,6% ogółu, w tym z:  

− udziałów we wpływach z podatków dochodowych (7.897,5 tys. zł), przede 
wszystkim w podatku dochodowym od osób fizycznych (7.851,2 tys. zł), 

− podatków (7 693,8 tys. zł), w tym z podatku od nieruchomości (4 195,4 tys. zł), 

− opłat (839,0 tys. zł), z których najwyższe były dochody z opłaty eksploatacyjnej 
(583,0 tys. zł), 

− majątku gminy (496,7 tys. zł), 

− pozostałych źródeł (1.568,0 tys. zł). 
Pomimo że dochody własne systematycznie rosły, z 4.255,1 tys. zł w 2018 r. do 
5.048,4 tys. zł w 2021 r., ich udział w dochodach ogółem zmniejszył się z 24,4% do 
19,9%, tj. o 4,5 p.p. Istotny wzrost nominalnie nastąpił w dochodach z udziału we 
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z 1.776,9 tys. zł do 2.027,1 
tys. zł w 2021 r. Jednocześnie po wybuchu pandemii w 2020 r., największe spadki  
w porównaniu do roku poprzedniego dotyczyły tego roku i udziałów we wpływach  
z PIT, o 166,4 tys. zł (o 7,9%). Ww. zostały zrekompensowane w tamtym okresie 
wzrostem innych dochodów należnych gminie na podstawie odrębnych przepisów  
o 386,5 tys. zł (o 666,3%) oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o 53,4 tys. zł (o 253,6%). 

3. Dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły łącznie w okresie 2018-2021 - 
24.825,6 tys. zł (tj. 29,95% dochodów ogółem), w kolejnych latach odpowiednio: 
5.454,5 tys. zł (110,6% roku poprzedniego), 5.876,8 tys. zł (107,7%), 5.850,8 tys. zł 
(99,6%) oraz 7.643,6 tys. zł (130,6%). Wzrost w 2021 r. wynikał z uzupełnienia 
subwencji ogólnej o jednorazową kwotę 308,1 tys. zł na podstawie art. 8 ustawy z dnia 
14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego oraz niektórych innych ustaw4, w związku z wprowadzeniem programu 
Polski Ład. Środki te zostały przekazane Gminie w dniu 20.12.2021 r. Minister 
Finansów zawiadamiając o ich przyznaniu 29.10.2021 r. wskazał, że należy je ująć  
w budżecie roku 2021, i że o przeznaczeniu otrzymanych środków decyduje organ 
stanowiący jst. Jednocześnie z uwagi na termin ich przyznania środki te nie zostały 
wydatkowane w danym roku. W 2021 r. Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową 
7.010,9 tys. zł, planując na kolejny rok (2022) deficyt wynoszący 8.151,6 tys. zł. 

4. Dotacje celowe z budżetu państwa wyniosły łącznie 35.385,1 tys. zł (42,69% 
dochodów ogółem), a w kolejnych latach: 7.245,1 tys. zł (104,3% roku poprzedniego), 
7.122,0 tys. zł (98,3%), 9.484,2 tys. zł (133,2%), 11.533,8 tys. zł (121,6%). Znaczne 
wpływy (od 34,1% do 48,4%) stanowiły dotacje otrzymane w ramach programu 

 
3 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być 

sformułowana, jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
4 Dz.U. z 2021 r. poz. 1927, ze zm., dalej ustawa zmieniająca. 
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Rodzina 500+. Zmiany w tej pozycji rzutowały na zmiany poziomu dochodów z tytułu 
dotacji celowych z budżetu państwa. 

5. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi wyniosły 
3.855,6 tys. zł (3,1% ogółu) , a ich poziom wynikał m.in. z projektów pn.: 

− Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Siedlisko - koszt 
etapu I: 2.236,8 tys. zł,  etapu II: 1.443,6 tys. zł, realizowanego w 2020 r., 

− Przebudowa budynku przy Placu Zamkowym nr 2 na dz. Nr 1076/1 w miejscowości 
Siedlisko, w 2020 r.: etap I – m.in. roboty dachowe 396,3 tys. zł, etap II – m.in. 
tynki zewnętrzne, stolarka okienna i drzwiowa – 514,7 tys. zł, 

− Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Siedlisko - budowa 
wiaty biesiadnej, przebudowa budynku użyteczności publicznej, w 2019 r.- 388,6 
tys. zł; 

− Siłownia plenerowa alternatywne miejsce spotkań i aktywnego wypoczynku 
w Pięknych Kątach, Różanówce, Siedlisku i Bielawach, w 2018 r. - 72 tys. zł;   

Na 2022 r. zaplanowano również dochody ze źródeł zagranicznych związane 
z realizacją projektu:  „Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie, obszar L” -
zagospodarowanie terenu przy przystani rzecznej w Siedlisku - 2.304,4 tys. zł w tym: 
rok 2022 - 688,5 tys. zł; rok 2023 - 1.615,9 tys. zł. 

(akta kontroli str. 1584-1591, 1681-1727, 2117) 
 

6. W latach 2020-2021 Gmina otrzymała środki pochodzące z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1.337,5 tys. zł (2,9% ogółu), w tym w: 

− 2020 r. - 1.114,4 tys. zł, tj. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1.000 
tys. zł), projektu Zdalna szkoła zaopatrzenie uczniów w laptopy (114,4 tys. zł),  

− 2021 r. - 108,7 tys. zł, m.in. na: realizację programu Laboratoria przyszłości - 100 
tys. zł; promocja szczepień przeciwko COVID-19 – 8,7 tys. zł 

Porównując wykonanie dochodów w roku 2021 do roku 2017 odnotować należy 
zmianę ich struktury - udział dochodów o charakterze ogólnym (własne i subwencja 
ogólna) uległ zmniejszeniu o 6,2%, natomiast dochodów celowych (dotacji z budżetu 
państwa i innych środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) 
wzrósł o 1,7%. 

W 2020 r. w budżecie Gminy wystąpił ubytek w dochodach będący skutkiem 
wystąpienia COVID-19 liczony jako różnica między planowanymi dochodami na 
koniec I kwartału 2020 r. z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od 
środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, dochodowego od osób 
fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej 
i eksploatacyjnej oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 
fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT), a zmianami budżetu w zakresie tychże tytułów 
dochodów, wprowadzonymi po I kwartale 2020 r., w wysokości 3.708,49 zł. 

Zdaniem Skarbnika Gminy sytuacja epidemiologiczna związana z COVID-19 w latach 
2020 i 2021 miała wpływ na realizowane zadania własne gminy głównie z powodu 
wysokiej absencji pracowników związanej z koniecznością sprawowania opieki nad 
dziećmi (zamknięcie szkół i przedszkoli), jak i przypadkami zachorowań lub 
kwarantanny - ciężar pracy tych stanowisk spadł na pozostałą kadrę administracyjną. 
Realizacja planowanych inwestycji wydłużała się z powodu reżimu sanitarnego, pracy 
zdalnej służb, z którymi należało wykonać uzgodnienia itp. Sytuacja epidemiologiczna 
nie wpłynęła znacząco na wysokość dochodów z podatków i opłat lokalnych, 
natomiast znacząco zmalały wpływy z CIT i PIT. 

W 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ze 
środków własnych budżetu Gminy poniesiono wydatki bieżące w wysokości 55.644 zł 
na zakup środków ochrony osobistej. Nie poniesiono wydatków majątkowych. 
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W wieloletniej prognozie finansowej (dalej WPF) w trakcie roku wykazywano 
planowaną kwotę 55.000,00 zł, która  zgodnie z objaśnieniami do WPF na 2020-2030 
stanowiła uruchomioną kwotę wydatków bieżących w celu realizacji zadań 
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. W WPF na lata 2021-2030 wykazano 
prawidłowo wydatki faktycznie poniesione w 2020 r. 

(akta kontroli str. 440-443, 1195-1196, 1660-1680, 2084) 
 

7. W odniesieniu do wpływu zmiany przepisów powszechnie obowiązujących na 
sytuację finansową Gminy, w szczególności dotyczących udziałów w PIT i CIT oraz 
dochodów związanych z realizacją programu Polski Ład Skarbnik Gminy wyjaśniła, 
iż: dochody z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych - w roku 2022 po zmianie 
sposobu ich planowania i przekazywania (w równych częściach miesięcznych) są 
planowane na najniższym poziomie od roku 2017 (w porównaniu z wykonaniem 
z roku 2021 - obniżenie udziału o 15,15%). Jest to znaczący ubytek dochodów 
bieżących, zwłaszcza z nieprzewidzianym wzrostem cen/wydatków w roku 2022 na 
wydatki bieżące. Rok 2020 był okresem znaczącego pogorszenia struktury dochodów 
JST. W roku 2019 wprowadzono roczne zmiany w PIT (obniżenie stawek z 18% do 
17%, podwyższenie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników oraz 
wprowadzenie zerowego PIT-u dla osób poniżej 26 roku życia), które zmniejszyły 
dochody z udziałów w PIT o 8,9%. 

Otrzymane w 2021 r. uzupełnienie subwencji ogólnej w części inwestycyjnej 
przeznaczone jest na inwestycje związane z gospodarką wodno-kanalizacyjną. 
Natomiast w części dowolnego sposobu  wykorzystania przez Gminę otrzymanej 
subwencji stanowiła ona zwiększenie dochodów bieżących (wynik operacyjny 
budżetu wykazał większą różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami 
bieżącymi niż zakładano). Ponadto Gmina Siedlisko w roku 2021 otrzymała dotację 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (realizacja zdania w 2022 r.) - wpływ wyżej 
wymienionych dochodów pozwoliło na osiągnięcie nadwyżki na koniec 2021 roku. 

(akta kontroli str. 440-443, 1528-1529, 1584-1591) 
 

8. Część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła łącznie w badanym okresie 13.444,9 
tys. zł (16,22% ogółu dochodów), a rocznie zwiększyła się z 3.208,7 tys. zł w 2018 r. 
do 3.412,2 tys. zł w 2021 r. Dochody oświatowe (subwencja oświatowa, dotacje 
celowe z budżetu państwa na zadania oświatowe oraz dochody uzyskiwane przez 
gminne jednostki oświatowe) nie były wystarczające, aby sfinansować wydatki na 
oświatę. Luka pomiędzy ww. powiększała się - w 2018 r. wyniosła 1.182,2 tys. zł, 
natomiast w 2021 r. już 2.060,2 tys. zł. Gmina Siedlisko pokryła wydatki oświatowe 
środkami z innych źródeł w łącznej wysokości 6.299,4 tys. zł w całym analizowanym 
okresie. 

Według wyjaśnień Skarbnik Gminy przyczyną pogłębiającej się luki były: 

− zmniejszanie się liczby uczniów w poszczególnych oddziałach w szkołach,  

− zwiększająca się liczba oddziałów przedszkolnych, przy niewystarczających 
środkach subwencji oświatowej na sześciolatki oraz dotacji przedszkolnej 
z budżetu państwa i podniesienie wieku obowiązku szkolnego (cofnięcie 6-latków 
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych),  

− reforma powodująca: wzrost poziomu zatrudnienia w szkołach gminnych, wzrost 
liczby mniejszych oddziałów szkół podstawowych, którym wskutek reformy 
zmniejszono obwody, przy pozostającym w szkołach podstawowych do roku 
2023/24 zmniejszonym roczniku (liczba uczniów przypadających na etat 
nauczycielski maleje, a koszty kształcenia ucznia rosną); 

− korzystanie przez nauczycieli z gwarantowanego Kartą Nauczyciela prawa do 
rocznego płatnego urlopu dla poratowania zdrowia - na ww. urlopach przebywało 
7 pedagogów, w celu zapewnienia realizacji podstawy programowej konieczne 
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było zatrudnienie nauczycieli zastępujących, co spowodowało wzrost wydatków 
na wynagrodzenia, 

− wzrost wynagrodzenia minimalnego i związany z tym wzrost wynagrodzeń 
pracowników obsługi i administracji, 

− pandemia COVID-19 i wzrost absencji pracowników, w związku z przebywaniem 
nauczycieli na kwarantannach lub izolacjach, powodująca wzrost kosztów 
wynagrodzeń, 

− algorytm wyliczenia wielkości należnej samorządom subwencji oświatowej nie jest 
narzędziem obliczania kwoty subwencji, a jedynie sposobem jej podziału na jst 
i nie uwzględnia specyfiki gmin. 

(akta kontroli str. 1528-1529, 1587) 
 

9. Gospodarkę odpadami komunalnymi jako zadanie własne Gminy przejął powołany 
Związek Międzygminny „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” z siedzibą w Nowej Soli. Uchwałą z 25 
kwietnia 2012 r.5 Rada Gminy Siedlisko wyraziła zgodę na utworzenie Związku 
Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”, a ze statutu wynika m.in., że zadaniem 
Związku jest prowadzenie gospodarki komunalnej na terenie Związku, w tym m.in. 
organizuje system gospodarowania odpadami komunalnymi, ustanawia selektywne 
zbieranie odpadów komunalnych, stwarza warunki do tworzenia punktów 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zapewnia osiągnięcie odpowiednich 
poziomów recyklingu, prowadzi działania informacyjne i edukacyjne oraz dokonuje 
corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi. 
Stawki opłat wynosiły: 
- od 1 marca 2017 r. w wysokości 10,50 zł miesięcznie od mieszkańca i 19 zł - jeżeli 
odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 
- od 1 lipca 2019 r., odpowiednio: 15 zł i 30 zł, 
- od 1 stycznia 2021 r., odpowiednio: 32 zł i 64 zł. 

(akta kontroli str.1475) 

1.2. Windykacja należności budżetowych 

10. W kontrolowanym okresie zaległości netto z tytułu dochodów własnych Gminy 
zgodnie ze sprawozdaniami Rb-27S wynosiły: 

- 1.408,6 tys. zł na koniec 2018 r. (wzrost o 18% do roku poprzedniego, dalej rdr), 
w tym dotyczące dochodów realizowanych przez Urząd - 1.402,6 tys. zł, 

- 1.371,4 tys. zł na koniec 2019 r. (spadek o 2,6% rdr), w tym dotyczące dochodów 
realizowanych przez Urząd - 1.361,9 tys. zł (spadek o 2,9% rdr), 

- 1.487,3 tys. zł na koniec 2020 r. (wzrost o 8,5% rdr), w tym dotyczące dochodów 
realizowanych przez Urząd - 1.482,7 tys. zł (wzrost o 8,8% rdr), 

- 1.636.6 tys. zł na koniec 2021 r. (wzrost o 10% rdr), w tym dotyczące dochodów 
realizowanych przez Urząd - 1.591,6 tys. zł (wzrost o 7,3% rdr). 

Zaległości zwiększały się corocznie, za wyjątkiem 2019 r. - gdy zmniejszenie 
dotyczyło przede wszystkim podatku od nieruchomości, o 129,6 tys. zł rdr. Powyższa 
sytuacja, w zakresie podatku od nieruchomości była wynikiem spłaty zobowiązań 
przez dłużników (osoby prawne). 

(akta kontroli str. 193-195, 1592-1659) 

Należności dochodzone w trybie egzekucji administracyjnej 

11. Przed podjęciem czynności windykacyjnych podejmowano wobec podmiotów 

posiadających zaległości w podatkach, opłatach i innych należnościach 

publicznoprawnych działania informacyjne zmierzające do dobrowolnego wykonania 

 
5 Nr XV/110/12. 
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przez nich obowiązków, które były prawidłowo ewidencjonowane (forma działania 

informacyjnego, data jego podjęcia oraz imię i nazwisko osoby, która podjęła działanie 

informacyjne6). Działania podejmowane były w szczególności w stosunku do 

podatników posiadających niskie kwoty zaległości wobec gminy. W latach 2018-2020 

podatnicy informowani byli wyłącznie telefonicznie. W roku 2021 wysłano zaś 121 

pisemnych zawiadomień do podatników o stanie zaległości podatkowej (na ogólną 

kwotę 11.449,38 zł), z tego w całości lub w części zapłaciło 100 dłużników (82,6%) na 

kwotę 7.994,19 zł (69,8%). Podatnicy o zaległościach podatkowych, jak również 

zalegający w opłatach za użytkowanie wieczyste i czynsz dzierżawy, informowani byli 

telefonicznie i drogą e-mailową. 

W Urzędzie Gminy w badanym zakresie nie obowiązywały wewnętrzne 

uregulowaniami w powyższym zakresie. 
(akta kontroli str. 1824-1839) 

12. W latach 2018-2021 wystawiono łącznie 1.186 upomnień na kwotę ogółem 

1.079,9 tys. zł, z tego: w 2018 r. 344 upomnień na kwotę 310,6 tys. zł, w 2019 r. 391 

upomnień na kwotę 249,4 tys. zł,  w 2020 r. 263 upomnienia na kwotę 306,6 tys. zł  

i w 2021 r. 188 upomnień na kwotę 213,3 tys. zł. 

Na podstawie próby objętej kontrolą (43 dłużników) ustalono, że upomnienia 

przesłano wszystkim osobom fizycznym i prawnym, których zaległość była 

wymagalna w danym roku.  

Wystawiane i przesyłane zobowiązanym upomnienia spełniały wymogi formalne,  
w szczególności zawierały zagrożenie wszczęcia egzekucji po upływie 7 dni od dnia 
doręczenia.  
W zbadanej próbie 43 podmiotów posiadających zaległości w latach 2018-2021 w 13 

przypadkach dokonano wpłat zaległych podatków na skutek przesłanych przez urząd 

upomnień na łączną kwotę 67.101,21 zł, w tym najwięcej w 2021 r. gdy na 25 

wystawionych upomnień wpłacono kwotę 51.901,25 zł.  
(akta kontroli str. 196-200, 1482, 1502-1514) 

13. W Gminie nie wprowadzano do Rejestru Należności Publicznoprawnych (RNP) 

danych dotyczące m.in. zobowiązanego, oznaczenia wierzyciela, wysokości 

należności pieniężnej i odsetek, wraz z rodzajem i podstawą prawną tej należności 

stosownie do art. 18b § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 

a organ wykonawczy nie posiadał wyrażonej w uchwale rady gminy zgody na 

wprowadzanie danych do RNP, określającej rodzaj należności pieniężnej jst, o której 

dane są przekazywane do rejestru. W wyjaśnieniu Wójt wskazał, że: nie wnioskowano 

o przyjęcie ww. uchwały z uwagi na ograniczenia kadrowe (duża rotacja na 

stanowisku ds. należności). Wpisanie do rejestru należności, ich monitoring 

i aktualizacja wymaga dodatkowych nakładów pracy. Przyjmując uchwałę organ 

wykonawczy nie byłby w stanie jej wykonać. Po ustabilizowaniu się sytuacji kadrowej 

wzięta będzie pod uwagę możliwość wnioskowania do Rady Gminy o jej przyjęcie. 
(akta kontroli str. 1477-1478) 

14. W latach 2018-2021 wystawiono łącznie 337 tytułów wykonawczych na kwotę 

ogółem 361,3 tys. zł, z tego: w 2018 r. 98 tytułów na kwotę 125,9 tys. zł, w 2019 r. 

 
6 W jednym przypadku drogą elektroniczną przesłano podatnikowi informację o wysokości raty w podatku. Formę działań 
określają: 
- od 20.02.2021 r. - rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie 
postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2083); 
- od 30.07.2021 r. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności 
pieniężnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1294); 
- od 1.01.2016 r. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności 
pieniężnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1483). 
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160 tytułów na kwotę 131,6 tys. zł, w 2020 r. 60 tytułów na kwotę 76,6 tys. zł  

i w 2021 r. 19 tytułów na kwotę 27,2 tys. zł. W badanym okresie w poszczególnych 

latach znacząco malała liczba wystawianych tytułów wykonawczych (spośród 

wszystkich, 258 (76,6%) wystawiono w latach 2018-2019) oraz wydłużeniu ulegał 

termin ich wystawienia (skrajnie w badanej próbie z 79 dni w 2018 r. do 237 dni 

w 2020 r.). 

W kwestii niewystawiania tytułów wykonawczych w latach 2020-2021 Skarbnik 

wyjaśniła, że przyczyną tej sytuacji były problemy kadrowe i rotacja na stanowisku 

egzekucji podatków (długotrwałe zwolnienia pracowników, urlopy macierzyńskie  

i rodzicielskie) oraz brak doświadczenia osób zastępujących w zakresie windykacji. 

W okresie objętym kontrolą zadania związane z windykacją należności realizowało 

kolejno czterech różnych pracowników Urzędu, w tym dwie osoby na postawie umów 

na zastępstwo. 

Dla badanej próby 43 zobowiązanych liczba wystawionych tytułów wykonawczych 

wyniosła 68 z tego w 2018 r. - 28, w 2019 r. - 30, w 2020 r. - 10. Tytuły wykonawcze 

zostały wystawione zgodnie z obowiązującymi wzorami. W 2021 r. nie został 

wystawiony żaden tytuł wykonawczy.  

W wypadku 10 podatników7 posiadających zaległości wynoszące 57.125,90 zł nie 

wystawiono tytułów wykonawczych i nie skierowano wniosków o wszczęcie egzekucji 

administracyjnej. 

Po doręczeniu upomnień wstawianie tytułów wykonawczych dokonywane było 

w terminach: od 9 dni do 79 dni w 2018 r., od 2 do 147 dni w 2019 r., od 13 do 237 

dni w 2020 r. 

Opis nieprawidłowości w zakresie czynności służących wyegzekwowaniu zaległości 

podatkowych, dotyczących tytułów wykonawczych, został zamieszczony w sekcji: 

Stwierdzone nieprawidłowości, pkt 1. 
(akta kontroli str. 1502-1514) 

Należności dochodzone na drodze sądowej 

15. W okresie objętym kontrolą na należności dochodzone na drodze sądowej, 

wysłano do dłużników 21 wezwań do zapłaty na łącznie 8.722,14 zł, w tym: 

− w 2018 r. – siedem wezwań do zapłaty na kwotę 2.558,57 zł, 

− w 2019 r. – 11 wezwań na kwotę 4.205,81 zł, 

− w 2020 r. – dwa wezwania na kwotę 1.954,84 zł, 

− w 2021 r. – wezwanie na kwotę 2,92 zł. 
W wezwaniach przesłanych podmiotom posiadającym zaległości zamieszczono 

informację o możliwości skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz 

informację o wysokości należności głównej oraz dotyczącą odsetek i innych kosztów, 

wyznaczony termin płatności z łączną kwotą do zapłaty według stanu na dzień 

wystawienia wezwania, a także w jaki sposób można uiścić należność (podając nr 

rachunku). Wezwania były przesyłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

Wpłaty zaległości na skutek przesłanych wezwań wyniosły łącznie 201,98 zł, tj. 2,3% 

kwot objętych wezwaniami8. 

Natomiast w 2021 r. nie wysłano wezwań do zapłaty wszystkim dłużnikom,  

z wyjątkiem jednego, posiadającego zaległości dochodzone na drodze 

cywilnoprawnej – dla zaległości wynoszących łącznie 20.602,41 zł, a po upływie 

terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty nie kierowano spraw na drogę 

postępowania sądowego za wyjątkiem sprawy opisanej w pkt. 16. Opis 

 
7 Dłużnicy o nr ewid.: 109, 115, 628, 40024, 2050260, 2050519, 2050663, 2050789,2010170, 2050618. 
8 Tj. w poszczególnych latach: 2018 r. - 39,6 zł, 2019 r. - 39,6 zł, 2020 r. - 0 zł, 2021 r. - 122,78 zł. 
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nieprawidłowości w tym zakresie został zamieszczony w sekcji: Stwierdzone 

nieprawidłowości, pkt 2. 
(akta kontroli str. 196-200) 

16. W Urzędzie brak jest potwierdzenia w dokumentach terminu przekazywania spraw 

do właściwej komórki prawnej. Zdaniem Skarbnika Gminy najprawdopodobniej 

przekazywano sprawy osobiście po upływie terminu określonego w wezwaniu. 

W badanym okresie skierowano na drogę sądową dwie sprawy (w odniesieniu do 

jednego dłużnika) na łączną kwotę 7.639,20 zł należności głównej z tytułu opłaty za 

użytkowanie wieczyste9. Po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia z nadaną klauzulą 

wykonalności skierowano sprawy do komornika sadowego celem egzekucji. W obu 

sprawach komornik umorzył postępowania egzekucyjne z nieruchomości na 

podstawie art. 985 §1 k.p.c.10 (gdyż po drugiej licytacji żaden z wierzycieli nie przejął 

nieruchomości na własność). 
(akta kontroli str. 1485-1501) 

Wśród należności przypadających Urzędowi Gminy w Siedlisku, znalazły się 
zobowiązania wymagalne Samorządowego Zakładu Budżetowego w Siedlisku (dalej 
SZB), które na koniec 2018 r. wynosiły 16.654,16 zł11, a na koniec 2021 r. - 85.483,24 
zł, łącznie 102.137,40 zł, co zostało szerzej opisane w dalszej części wystąpienia 
w sekcji: Stwierdzone nieprawidłowości, pkt 3. 

(akta kontroli str. 222,223-239, 757-759, 879-882, 1488-1501) 

Zaległości przedawnione, nieściągalne 

17. W Urzędzie nie przyjęto procedur działań związanych z odpisaniem należności 
przedawnionych lub nieściągalnych. 
 W latach 2018-2021 nie dokonano odpisów należności przedawnionych lub 
nieściągalnych. 

(akta kontroli str. 2084) 

18. Pracownik ds. windykacji miał stały kontakt telefoniczny z pracownikiem organu 
egzekucyjnego (US Nowa Sól) i w toku bieżących czynności uzgadniane były dane 
o stanie zaległości zobowiązanego. 

W kolejnych latach objętych badaniem podejmowane były działania zmierzające do 
przeprowadzenia skutecznego postępowania egzekucyjnego w szczególności 
zgłaszając aktualny stan należności, wnosząc o zajęcie nieruchomości  
i przeprowadzenie z nich egzekucji. 

(akta kontroli str. 1900-1943) 

Wśród 43 badanych przypadków wg stanu na 31.12.2021 r. w żadnym nie nastąpiło 
przedawnienie stosownie do art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej12. W stosunku do 
8 dłużników ustanowiono zabezpieczenie - hipotekę przymusową w łącznej 
wysokości 174.106,52 zł. 

(akta kontroli str. 1517) 

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

1. W jednostce nie podejmowano lub podejmowano nieterminowo w odniesieniu do 
zaległości podatkowych czynności zmierzające do zastosowania środków 
egzekucyjnych, takich jak tytuły wykonawcze. Tym samym naruszono § 3 pkt 3 

 
9 Pierwszy z pozwów obejmujący należność za lata 2016-2017 skierowany został do sądu 31.01.2018 r. Poprzedzony został 
wezwaniami do zapłaty z 07.04.2016 r. oraz 18.04.2017 r. i 01.08.2017 r. Drugi z pozwów obejmujący lata 2018-2019 skierowany 
został do sądu 31.05.2019 r. (bezskuteczne wezwania do zapłaty z 12.06.2018 r. oraz 24.04.2019 r.). 
10 Ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego - Dz. U. z 2021 r. poz. 1805. 
11 Noty księgowe wystawione przez Urząd za energię elektryczną oraz olej napędowy grzewczy. 
12 Nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, jednakże po upływie 
terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont 
dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z którym  
zadaniem komórki rachunkowości jest w szczególności terminowe podejmowanie 
czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, takich jak m.in. 
tytuły wykonawcze. W szczególności: 
a) W odniesieniu do 10 dłużników posiadających zaległości wynoszące 57.125,90 zł 
(spośród 43 objętych badaniem) nie wystawiono tytułów wykonawczych,  
a w konsekwencji nie kierowano wniosków o wszczęcie egzekucji administracyjnej,  
o których mowa w art. 26 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji13. Zaniechanie to narusza zasadę obligatoryjnego 
wszczęcia egzekucji - zgodnie z art. 6 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym  
w administracji w razie uchylania się zobowiązanego od wykonania obowiązku 
wierzyciel powinien podjąć czynności zmierzające do zastosowania środków 
egzekucyjnych14. 
W 2021 r. było to związane z nieuzyskaniem uprawnień w systemie 
teleinformatycznym, tj. aplikacji eTW przeznaczonej do przekazywania drogą 
elektroniczną wniosków egzekucyjnych i tytułów wykonawczych do naczelnika urzędu 
skarbowego. Zgodnie z art. 26 § 1c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji15, tytuły wykonawcze przekazuje się do organu egzekucyjnego: 
1) drogą elektroniczną - przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo 

z użyciem środków komunikacji elektronicznej, 
2) przez operatora pocztowego, przez swoich pracowników oraz inne upoważnione 

osoby lub organy - jeżeli z przyczyn technicznych nie jest możliwa droga 
elektroniczna. 

Stosownie do § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2020 r. 
w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu 
egzekucyjnego16 tytuł wykonawczy sporządzony w postaci elektronicznej jest 
przekazywany do organu egzekucyjnego będącego naczelnikiem urzędu 
skarbowego: za pośrednictwem systemu lub na elektroniczną skrzynkę podawczą 
organu egzekucyjnego17, jeżeli z przyczyn technicznych nie jest możliwe przekazanie 
tych dokumentów za pośrednictwem systemu. 
Od dnia uruchomienia eTW w lipcu 2021 r. do 5 grudnia 2021 r. brak było działań 
wierzyciela (Wójta Gminy) zmierzających do uzyskania uprawnień do aplikacji eTW. 
Dopiero w dniu 6 grudnia 2021 r. złożono wniosek o nadanie uprawnień dla dwóch 
pracowników Urzędu18, a wymagane uprawnienia pracownicy otrzymali w toku 
kontroli NIK - dnia 5 kwietnia 2022 r. 
Skarbnik Gminy19 wyjaśniła, że zaniechanie wystawienia tytułów było związane 
przede wszystkim z niedopełnieniem obowiązków przez pracowników zatrudnionych 
na stanowisku windykacji i wymiarze podatku (długotrwałe zwolnienia, duży zakres 

 
13 Dz. U. z 2022 poz. 479, ze zm. 
14 Wierzyciel może nie podejmować czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, jeżeli łączna wysokość 
należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie i kosztów upomnienia nie przekracza dziesięciokrotności 
kosztów upomnienia, chyba że okres do upływu terminu przedawnienia należności pieniężnej jest krótszy niż 6 miesięcy. 
15 w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041). 
16 Dz. U. poz. 1310. 
17 Ministerstwo Finansów komunikatem z 30 sierpnia 2021 r. poinformowało, że od 6 września 2021 r. naczelnicy urzędów 
skarbowych zaprzestaną przyjmowania tytułów wykonawczych przekazywanych za pośrednictwem platformy ePUAP. Jedynym 
źródłem komunikacji pomiędzy wierzycielami a naczelnikami urzędów skarbowych w zakresie przekazywania wniosków 
egzekucyjnych, tytułów wykonawczych i informacji dodatkowej pozostanie system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 26aa 
§ 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, ze zm.). 
Powyższe oznacza, że wszystkie tytuły wykonawcze z datą wystawienia począwszy od 6 września 2021 r. powinny być 
przekazywane do naczelnika urzędu skarbowego jako organu egzekucyjnego wyłączenie za pośrednictwem eTW. 
18 Osoby zatrudnionej na zastępstwo na stanowisku ds. windykacji należności finansowych oraz Skarbnika Gminy. 
19 Zgodnie z zakresem czynności do zadań należy m.in. sprawowanie nadzoru nad stanowiskami ds. wymiaru podatku i opłat, 
windykacji należności finansowych, obsługi kasy Gminy, księgowości budżetowej. Skarbnik Gminy nadzoruje realizację ustawy 
o dochodach, finansach Gminy, o podatkach i opłacie skarbowej. Natomiast z regulaminu organizacyjnego wynika m.in., że do 
zadań Skarbnika należy nadzór nad gospodarką finansową Gminy, a w szczególności odpowiedzialności za przestrzeganie 
dyscypliny finansów publicznych oraz nadzór nad organizacją kontroli związanych z gospodarką finansową. 
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pracy pracownika obsługującego stanowisko ds. windykacji i wymiaru) oraz 
opieszałością informatyka w zakresie uprawnień do aplikacji eTW. Ponadto Skarbnik 
wyjaśniła, że od dnia 1 lipca 2021 r. wyeliminowane zostało przekazywania tytułów 
wykonawczych w formie papierowej, a przekazywanie tytułu drogą elektroniczną nie 
było możliwe ze względu na brak uprawnień oraz prawnej możliwości sporządzenia 
tytułu wykonawczego w postaci elektronicznej i przesyłanie do organu 
egzekucyjnego. W wyniku przeoczenia nie przekazywano tytułu do organu 
egzekucyjnego przez operatora pocztowego. Odnosząc się do długotrwałości 
procesu nadawania uprawnień w aplikacji eTW (cztery miesiące) wskazała na 
podejmowane w toku kontroli NIK działania: w oczekiwaniu na przyznanie uprawnień 
do aplikacji eTW kontaktowano się z informatykiem obsługującym Urząd Gminy oraz 
bezpośrednio z podmiotem nadającym uprawnienia celem wyjaśnienia zwłoki 
w nadaniu uprawień.  Uprawnienia otrzymano w dniu 5 kwietnia 2022 r. 
Niepodejmowanie działań zmierzających do uzyskania uprawnień w eTW przez pięć 
miesięcy 2021 r. Wójt wyjaśnił wdrażaniem się pracownicy w obowiązki wynikające 
z objętego stanowiska ds. windykacji należności oraz tym, że informatyk obsługujący 
Urząd Gminy nie jest zatrudniony na etacie i wspomniany wniosek wysłał w momencie 
pobytu w Urzędzie. W okresie pozbawienia możliwości wystawiania tytułów 
wykonawczych należności gminne dochodzone były drogą upomnienia. 
Należy zauważyć, że działania te nie były skuteczne w 2021 r. nastąpił wzrost 
zaległości podatkowych. 

(akta kontroli str. 4-37, 425-426, 427-428, 501, 1514, 1749) 
b) Po doręczeniu upomnień wstawianie tytułów wykonawczych dokonywane było 
w terminach: do 79 dni w 2018 r., do 147 dni w 2019 r., do 237 dni w 2020 r., 
co oznacza, że czynności te nie były realizowane rzetelnie, a działanie organu 
naruszało wskazane powyżej przepisy - art. 6 § 1 ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji i § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie 
zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek 
samorządu terytorialnego. 
Ponadto, w czterech przypadkach wystawiono tytuły wykonawcze przedwcześnie, 
niezgodnie z art. 15 ust. 1 zadanie drugie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym  
w administracji. Przepis ten stanowi że postępowanie egzekucyjne może być 
wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego upomnienia. 
Terminy wystawiana tytułów wykonawczych oraz rosnącą liczbę niewystawionych 
tytułów Wójt wyjaśniał problemami kadrowymi na stanowisku egzekucji podatków, 
dużą rotacją na tym stanowisku i brakiem doświadczenia osób zastępujących. Wójt 
zadeklarował: Dostrzegając problem z terminowością wystawiania tytułów 
wykonawczych zaległości w tym zakresie postaramy się nadrobić do końca 2022 roku. 

(akta kontroli str. 330-331, 1476-1477, 1502-1514) 
 

2. W 2021 r. nie wysłano wezwań do zapłaty wszystkim, z wyjątkiem jednego, 
dłużnikom posiadającym zaległości dochodzone na drodze cywilnoprawnej na 
wartość 20.602,41 zł, a po upływie terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty nie 
kierowano spraw na drogę postępowania sądowego, z wyjątkiem spraw opisanych 
w pkt 16. 
W związku z brakiem spłaty udzielonej Stowarzyszeniu Kraina Lasów i Jezior - 
Lokalna Grupa Działania (dalej: Stowarzyszenie) nieoprocentowanej pożyczki 
w wysokości 15.000 zł20, Gmina wezwała dwukrotnie – 9 marca 2022 r. oraz 25 maja 
2022 r. dłużnika do jej spłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, pod 

 
20 Gmina udzieliła 10 listopada 2021 r. Stowarzyszeniu nieprocentowanej pożyczki w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na 
wydatki bieżące finansowane w ramach poddziałania Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z terminem spłaty do 31 grudnia 2021 r. Na wnioski pożyczkobiorcy z 29 
grudnia 2021 r. i 27 stycznia 2022 r. Aneksami nr 1 i nr 2 wydłużono terminy spłaty pożyczki odpowiednio do 31 stycznia 2022 
r. i 28 lutego 2022 r. 
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rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Stowarzyszenie 
mimo upływu wymaganego terminu oraz wezwania do zapłaty nie dokonało zwrotu 
pożyczki, a Gmina nie podjęła dalszych czynności zmierzających do 
wyegzekwowania należności. 
Powyższe stanowiło naruszenie art. 42 ust. 5 i 6 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych21, który stanowi, że jednostki sektora finansów publicznych są 
obowiązane do ustalania przypadających im należności pieniężnych, w tym mających 
charakter cywilnoprawny, oraz terminowego podejmowania w stosunku do 
zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania. 
Wójt w kwestii braku wysłania wezwań wszystkim podmiotom posiadającym 
zaległości wyjaśnił że: W okresie 2018-2021 nie były podejmowane działania 
z powodu trudności kadrowych na stanowisku ds. egzekucji. Przez wskazane 4 lata 
nastąpiła duża rotacja na tym stanowisku, a każdy nowy pracownik był bez 
doświadczenia w tym zakresie. Przeszkolenie i wdrażanie się w zakres pracy (…) 
wymagało sporo czasu. Obecnie przy stabilizującej się sytuacji kadrowej trwają prace 
nad uzupełnieniem braków i opóźnień w egzekucji. 
W kontekście opisanych w pkt 1 i 2 nieprawidłowości, w związku ze zmianami 
kadrowymi na stanowiskach ds. egzekucji należności NIK zauważa, że w celu 
zwiększenia skuteczności podejmowanych działań zmierzających do 
wyegzekwowania zaległości Wójt winien określić procedury windykacji 
i egzekwowania należności. 

(akta kontroli str. 318-329, 1340) 
 

3. Wśród należności przypadających Urzędowi Gminy w Siedlisku, znalazły się 
zobowiązania wymagalne jednostki organizacyjnej Gminy - Samorządowego Zakładu 
Budżetowego, które na koniec 2018 r. wynosiły 16.654,16 zł, a na koniec 2021 r. - 
85.483,24 zł. Ww. dotyczyły rozliczeń pomiędzy jednostkami za energię elektryczną 
oraz grzewczy olej napędowy (noty księgowe) i stanowiły istotną część zobowiązań 
wymagalnych SZB, na koniec 2018 r. - 16.654,16 zł, 2020 r. - 12.907,19 zł22, a na 
koniec 2021 r. - 120.050,88 zł23. 
Wójt nie podejmował w stosunku do SZB czynności zmierzających do wykonania ww. 
zobowiązań. Tym samym naruszono art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych, zgodnie z którym jednostki sektora finansów publicznych są 
obowiązane do ustalania przypadających im należności pieniężnych, w tym mających 
charakter cywilnoprawny, oraz terminowego podejmowania w stosunku do 
zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania. Z kolei SZB 
naruszył art. 44 ust. 3 pkt 3 ufp, który stanowi, że wydatki publiczne powinny być 
dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań. Dopiero w dniu 22.07.2021 r. wezwał Zakład do przedstawienia planu 
naprawczego w związku z niepokojącą sytuacją finansową Zakładu, tj. zobowiązania 
wymagalne wzrosły o 254% w porównaniu z I kwartałem bieżącego roku. Z informacji 
udzielonej przez Kierownika SZB24 wynika, że przyczyną był m.in. wzrost kosztów 
generowanych na oczyszczalni ścieków w Siedlisku, oddanej dnia 31 grudnia 2019 r. 
po modernizacji do eksploatacji: energii elektrycznej, reagentów niezbędnych do jej 
prawidłowego funkcjonowania, utylizacji osadów ściekowych, skratek, a także koszty 
zatrudnienia pracownika na stanowisku konserwatora oczyszczalni ścieków. 
Ponadto, ww. wskazał na awarie ciągnika w latach 2020-2021 oraz kilkukrotne awarie 

 
21  Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm. (dalej: ufp). 
22 Dotyczyły zobowiązań z tytułu zakupu dóbr i usług wobec przedsiębiorstw niefinansowych (12.362,30 zł) oraz wobec 
gospodarstw domowych (544,89 zł). 
23 Poza zobowiązaniami wobec Urzędu Gminy: 45,26 zł - zobowiązania wobec ZUS, 28.334,81 zł - zobowiązania z tytułu zakupu 
dóbr i usług wobec przedsiębiorstw niefinansowych, 5.443,57 zł - zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług wobec gospodarstw 
domowych oraz 744,00 zł - zobowiązania z tytułu zakupu polis komunikacyjnych. 
24 Od kwietnia 2019 r. 
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sieci wodociągowej, gdy zakład musiał korzystać z usług firmy zewnętrznej 
świadczącej usługi wywozy nieczystości płynnych czy koparko-ładowarką. 
Podejmowane działania w celu stabilizacji finansów zakładu były nieskuteczne, tj. 

− wzrost dotacji przedmiotowej do 1m3 ścieku zrzuconego na oczyszczalnie, 
zatwierdzony przez Radę Gminy we wrześniu 2020 r.; 

− wprowadzenie w styczniu 2021 r., a ponownie w styczniu 2022 r. nowego cennika 
na usługę wywozu nieczystości płynnych i na usługi cmentarne - grudzień 2021 r.; 

− SZB dnia 5.03.2021 r. złożył Wniosek o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, który reguluje cenę 
sprzedaży wody oraz oczyszczania ścieków na okres 3 lat. Decyzja  
zatwierdzająca taryfę została uzyskana 29 listopada 2021 r., pozwoliła na zmianę 
cen od 1 stycznia 2022 r.; 

− najemcom lokali użytkowych podwyższono czynsz w 2021 r. i ponownie w 2022 r.  
Minimalizacja kosztów nastąpiła poprzez rozwiązanie umowy z firmą świadczącą 
usługi elektryczne, stałego dozoru technicznego oraz gotowości działania (w styczniu 
2022 r.). 
Niepodejmowanie przez Urząd działań zmierzających do wykonania zobowiązań 
przez SZB oraz późny termin czynności podejmowanych celem ustabilizowania 
gospodarki finansowej Zakładu, gdy już w 2018 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne, 
a także braku rzetelności planowania finansowego Zakładu25 Skarbnik Gminy 
uzasadniała wewnętrznym charakterem rozliczeń - SZB jest jednostką organizacyjną 
Gminy oraz trudnościami finansowymi SZB. 
NIK zauważa, że zaległości wymagalne były wykazywane już od 2018 r.  
w sprawozdaniach składanych przez SZB do Urzędu Gminy, a podjęte działania były 
nieskuteczne, na co wskazuje istotny wzrost ww. na koniec 2021 r. 

(akta kontroli str. 219-220, 222-239, 757-759, 879-882) 

NIK ocenia negatywnie działalność Gminy w badanym obszarze. Ocenę uzasadnia 
zakres i skala stwierdzonych nieprawidłowości. W jednostce nie podejmowano lub 
podejmowano nieterminowo w odniesieniu do zaległości podatkowych czynności 
zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych, takich jak tytuły wykonawcze. 
W sytuacji licznych zmian na stanowiskach ds. windykacji należności, nie przyjęto 
procedur windykacji i egzekwowania należności. Nie prowadzono systematycznej 
kontroli terminowości zapłaty należności cywilnoprawnych - działania windykacyjne 
podejmowano z opóźnieniem, co skutkowało ich wzrostem. W odniesieniu do SZB nie 
podjęto działań zmierzających do wykonania zobowiązań przez tę jednostkę, 
a czynności służące ustabilizowaniu gospodarki finansowej Zakładu zostały 
wdrożone zbyt późno i były nieskuteczne. 

 

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

1. Rada Gminy Siedlisko uchwałą z 27 sierpnia 2014 r.26 określiła szczegółowe 
zasady, sposób i tryb umarzania należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny, odraczania spłaty lub rozkładania na raty, warunków dopuszczalności 
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną 
oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg (dalej uchwała w sprawie 

 
25 Zgodnie z art. 214 pkt 3 ufp w załącznikach do uchwały budżetowej zamieszcza się m.in. plany przychodów i kosztów 
samorządowych zakładów budżetowych. 
26 Nr XXXIII/230/2014. 
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ulg cywilnoprawnych). Do udzielenia ulg w spłacie uprawniony był m.in. Wójt Gminy, 
jeżeli kwota należności nie przekracza kwoty 4.000 zł, a po uzyskaniu pozytywnej 
opinii Rady Gminy kwota ta może wynosić powyżej 4.000 zł. 

(akta kontroli str. 126-128) 

2. W latach 2018-2021 do Urzędu wpłynęły cztery wnioski o udzielenie ulgi  
w spłacie należności cywilnoprawnych lub niepodatkowych należności budżetowych. 
Ww. wnioski zostały rozstrzygnięte pozytywnie: 
- z uwagi na ważny interes publiczny umorzono trzy pożyczki pieniężne w wysokości 
odpowiednio w 2018 r. - 40.500 zł i w 2019 r. - 100.000 zł i 50.000 zł (dwa wnioski) na 
rzecz Fundacji - Porozumienie Wzgórz Dalkowskich (dalej: Fundacja) 
- w 2021 r. odstąpiono od zwrotu nienależnie pobranego stypendium szkolnego 
czwórki dzieci w kwotach odpowiednio dwie po 346,40 zł oraz dwie po 446,40 zł, 
- odroczono termin spłaty pożyczki 15.000 zł. 
Ww. ulgi zostały udzielone przez Wójta zgodnie z ww. uchwałą, za wyjątkiem ulg 
udzielonych Fundacji. Opis stwierdzonych nieprawidłowości został zamieszony 
w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 293-297, 298-317, 318-329, 1341) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość: 
1. Niezgodnie z uchwałą w sprawie ulg cywilnoprawnych Wójt Gminy udzielił trzech 
ulg w zapłacie należności cywilnoprawnych poprzez umorzenie należności z tytułu 
udzielenia Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” ze środków gminnych 
trzech pożyczek w kwotach 40.500 zł , 100.000 zł  i 50.000 zł  (ogółem 190.500 zł) 
przeznaczonych na zabezpieczenie  wkładu własnego Fundacji w celu pozyskania 
środków zewnętrznych w ramach niżej wskazanych programów / projektów. 
Z wniosków Fundacji o umorzenie pożyczek wynikało, że: 
wniosek z 30.10.2018 r. (pożyczka 40,5 tys. zł) - zrealizowano zadanie „Utworzenie 
Niepublicznego Żłobka w Siedlisku” z Programu resortowego „Maluch +” 2018, 
w szczególności przeprowadzono prace adaptacyjne pomieszczeń w budynku 
położonym przy Placu Zamkowym 23 i uruchomiono od 1.10.2018 r. żłobek dla 16 
dzieci, 
wniosek z 10.09.2019 r. (pożyczka 100 tys. zł oraz pożyczka 50 tys. zł) - zakończono 
realizację projektu „Rozwój i upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie 
Siedlisko” z LRPO Lubuskie 2020, w szczególności przeprowadzono prace 
adaptacyjne pomieszczeń w budynku położonym przy Placu Zamkowym 23, 
wykonano plac zabaw i zakupiono wyposażenie przedszkola oraz zorganizowano 
dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla dzieci i uruchomiono od dnia 15.12.2018 r. 
przedszkole dla 75 dzieci. 
Ww. wnioskach oraz w oświadczeniach Wójta o udzieleniu ulg  (umorzeniu pożyczek 
– zwolnienie z długu w trybie art. 508 Kodeksu cywilnego) nie przywołano 
przewidzianych w uchwale w sprawie ulg cywilnoprawnych przesłanek 
uprawniających do udzielenia ulgi tj. ważnego interesu dłużnika lub interesu 
publicznego. Natomiast ww. dokumentach wskazano, iż podstawą udzielenia ulgi 
(zwolnienia z długu) jest realizacją przez Fundację ww. zadań wskazanych 
w umowach o udzieleniu pożyczki. 
Podkreślenia wymaga, że w uzasadnieniach do wniosków Fundacji o umorzenie 
pożyczek stanowiących podstawę do udzielenia ulg jednoznacznie wskazano, że  
zaciągnięcie pożyczki przez Fundację nastąpiło z uwagi na brak możliwości prawnych 
przekazania ww. środków przez Gminę jako wkład własny wymagany przy realizacji 
ww. projektów.  
W zakresie sfinansowania ze środków gminnych (środkami z pożyczki) wkładu 
własnego Fundacji (beneficjenta ww. programów zewnętrznych), a następnie 
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umorzenia tych należności Wójt wyjaśnił, że: udzielenie pożyczki było warunkiem 
udziału przez Fundację w tych projektach. Umorzona pożyczka była naszym wkładem 
w projekty. Gdybyśmy nie przekazali im środków i nie umorzyli, to Fundacja nie 
podjęłaby się udziału w tych projektach, tak to uzgodniono. Był to według mnie interes 
publiczny, gdyż powstał żłobek, którego wcześniej w gminie nie było, powstały 
dodatkowe miejsca dla przedszkolaków. Znalazły w placówkach zatrudnienie osoby 
z naszej gminy. 
Zdaniem NIK, analiza dokumentacji Urzędu oraz powyższych wyjaśnień Wójta 
wskazuje, że umorzenie ww. należności z tytułu pożyczek odbyło się z naruszeniem 
postanowień uchwały, gdyż nie przywołano i nie wykazano przesłanek 
uprawniających do zastosowania ulg przewidzianych w uchwale, a faktyczną 
podstawą ich udzielenia był uprzednie (nieformalne) uzgodnienia odnośnie 
sfinansowania pożyczką wkładu własnego Fundacji (beneficjenta) bez zamiaru 
wymaganego postanowieniami umów pożyczki – żądania zwrotu tych środków. 
Należy mieć również na uwadze, że działalność Fundacji była dochodowa, a sytuacja 
ekonomiczna dłużnika niezagrożona, co również potwierdziła Skarbnik Gminy 
wyjaśniając: (…) w mojej ocenie sytuacja ekonomiczna dłużnika była dobra, w latach 
poprzedzających udzielenie ulgi fundacja wykazywała zysk na działalności. 

(akta kontroli str. 126-128, 298-317, 663-668, 1743-1748, 1816-1823) 
 

Umorzenie pożyczek nastąpiło niezgodnie z zasadami określonymi przez organ 
stanowiący, tj. bez wykazania interesu publicznego. 
 

3. Gospodarowanie mieniem zgodnie z zasadami 
prawidłowej gospodarki 

1. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw 
majątkowych wyniosły: 

− w 2018 r. - 36.211,92 zł, w tym najwyższe: ze sprzedaży mienia komunalnego - 
25.724,88 zł, czynszu najmu i dzierżawy terenów komunalnych - 5.120,23 zł, 

−  w 2019 r. - 42.889,59 zł, w tym odpowiednio: 34.732,32 zł i 5.859,15 zł, 

− w 2020 r. - 96.140,87 zł, w tym odpowiednio: 88.081,63 zł i 5.935,63 zł, 

− w 2021 r. - 247.794,08 zł, w tym odpowiednio: 238.465,44 zł i 7.335,17 zł. 
Ponadto w informacji o stanie mienia komunalnego w latach 2020-2021 wykazano 
jako dochody z tego tytułu również wpływy z opłaty eksploatacyjnej 126.538,19 zł 
i 113.341,70 zł oraz z opłaty za zajęcie pasa drogowego - 4.643,04 zł i 34.201,86 zł. 

(akta kontroli str. 1045-1069, 1156-1163) 

Plany, strategie, zasady gospodarowania nieruchomościami 

2. W Gminie Siedlisko nie uchwalono wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy27. W trakcie kontroli NIK Rada Gminy uchwaliła 
wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Siedlisko na 
lata 2022-2026. Z ww. programu wynika m.in., że mieszkaniowy zasób Gminy 
Siedlisko stanowi 10 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 664,51 m2 oraz 
6 pomieszczeń gospodarczych (boksów), przynależnych do lokalu, o łącznej 
powierzchni 169,65 m2. Zarządzanie28 lokalami wchodzącymi w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy powierzono kierownikowi SZB. Zarządzeniami Wójta 
Gminy Siedlisko29 udzielono kierownikowi SZB pełnomocnictwa m.in. do zawierania 
umów najmu w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym, a po zmianie 

 
27 Poprzedni program obejmował lata 2007-2012, uchwała nr VIII/41/07 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 kwietnia 2007 r. 
28 W szczególności: zawieranie umów, pobieranie czynszu i innych opłat, prowadzenie windykacji zaległości z tytułu najmu 
lokalu, sprawowaniu nadzoru i monitorowania działań remontowych, prowadzenie dokumentacji technicznej budynków, 
prowadzenie ewidencji zasobu lokalowego i budynkowego, prowadzenie ewidencji księgowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa 
użytkowania i zabezpieczenia nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
29 Nr 0050.20.2019 z 8 kwietnia 2019 r. oraz zmiana nr 0050.72.2020 z 22 grudnia 2020 r. 
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w 2020 r. kierownik otrzymał pełnomocnictwo w zakresie zawierania umów najmu 
lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy oraz lokali użytkowych pozostających 
w dyspozycji zakładu. 

Analiza danych zawartych w ww. uchwale oraz w informacji uzyskanej od kierownika 
SZB wykazała różnice w ilości lokali mieszkalnych, powierzchni lokali mieszkalnych 
i pomieszczeń gospodarczych. Nieprawidłowości w zakresie uchwał zostały szerzej 
opisane w dalszej części wystąpienia w sekcji: Stwierdzone nieprawidłowości, pkt 1. 
Budynki i lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy wymagają dużych nakładów 
remontowych oraz modernizacji, m.in. w zakresie zmiany źródeł ogrzewania. W latach 
2022-2026 przewidziano roczne koszty bieżącej eksploatacji i zarządu zasobami na 
poziomie 30.000 zł przy rocznych przychodach z czynszu w wysokości 20.750 zł 
(- 9.250 zł). Z wyjaśnień Wójta wynika m.in., że w roku bieżącym większa część lokali 
zostanie przekazana do sprzedaży, tym samym zmniejszy się mieszkaniowy zasób 
Gminy wymagający nakładów remontowych a pozostałe budynki i lokale 
remontowane lub modernizowane będą metodą gospodarczą, co znacznie obniży 
koszty prac. Dotychczas wpłynęło 9 wniosków na wykup lokali. 

(akta kontroli str. 102-105, 115-117, 118-120, 283-292, 432-437, 536-557, 1174-1178) 
3. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Siedlisko uchwalone zostały 5 listopada 2020 r.30 Z zasad tych wynika m.in., że zasób 
gminy przeznaczany jest na lokale socjalne oraz na wynajem dla osób o niskich 
dochodach i znajdujących się w trudnych warunkach mieszkaniowych. Z ww. uchwały 
wynika ponadto, że lokale mieszkalne, których powierzchnia użytkowa przekracza 
80 m2 wynajmowane będą na zasadach czynszu wolnego ustalonego w drodze 
przetargu nieograniczonego. Zgodnie z zapisami ww. uchwały, raz w roku 
sporządzane będą i weryfikowane w oparciu o kryteria określone w rozdziale II31 
wykazy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas 
nieoznaczony i umowy najmu lokalu socjalnego, co zostało szerzej opisane w dalszej 
części wystąpienia w sekcji: Stwierdzone nieprawidłowości, pkt 2. 

(akta kontroli str. 109-114) 
4. Odnośnie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich 
wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na 
czas nieoznaczony, w okresie kontrolowanym obowiązywały dwie uchwały Rady 
Gminy Siedlisko, tj.: 

− nr XXIII/158/09 z 9 marca 2009 r., w której Rada Gminy nie upoważniła Wójta do 
zbywania i obciążania nieruchomości, co stanowiło naruszenie art. 18 ust. 2 pkt 9 
lit. a w zw. z art. 30 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym32, 

− nr VII/57/2019 z 27 czerwca 2019 r., która usunęła ww. nieprawidłowość. 
Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych określono w uchwale Rady Gminy Siedlisko nr 
X/99/2019 z 28 listopada 2019 r., zgodnie z którą ustalono bonifikaty od ceny 
w wysokości: 99% w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego przyjętego od Agencji 
Własności Rolnej Skarbu Państwa, 80% w przypadku sprzedaży pozostałych lokali 
mieszkalnych, 70% w przypadku zapłaty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego 
w ratach. 

(akta kontroli str. 106-108B, 115-117, 118-125) 
5. Wójt nie sporządził planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości 
dotyczącego okresu objętego kontrolą, tj. lat 2018-2021, mimo obowiązku 
wynikającego z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

 
30 Uchwała nr XXXVII/238/10 Rady Gminy Siedlisko z dnia 5 listopada 2010 r. 
31 Sprawy dotyczące pierwszeństwa wynajmu lokalu mieszkalnego w budynkach zasobu gminy, pierwszeństwa wynajmu lokalu 
socjalnego oraz sprawy dotyczące kryterium dochodowego. 
32 Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, ze zm. 
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nieruchomościami33 (dalej: uogn). Plan na lata 2022-2024 powstał w lutym 2022 r.34, 
przy czym m.in. nie zawierał on wszystkich wymaganych prawem elementów. 
Nieprawidłowość została opisana w sekcji: Stwierdzone nieprawidłowości, pkt 3. 

(akta kontroli str. 98-101, 1297-1298) 

Ewidencjonowanie nieruchomości 

6. Wójt nie prowadził ewidencji nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminy 
i nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, zgodnie z art. 23 ust. 1c w zw. 
z art. 25 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, co zostało szerzej opisane 
w dalszej części wystąpienia w sekcji: Stwierdzone nieprawidłowości, pkt 4. 
Gmina jedynie do celów podatkowych ma możliwość wglądu do danych EGiB 
w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli. Nieruchomości były wykazywane w księgach 
rachunkowych i bilansie Gminy. 

(akta kontroli str. 340-343, 350-353, 380-383, 923-938 1342-1345) 
7. Zarządzeniem z 20 września 2021 r.35 Wójt Gminy powołał pięcioosobową komisję 
do przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji oraz ustalił termin jej zakończenia, tj. do 15 
stycznia 2022 r. Zgodnie z zarządzeniem inwentaryzacja obejmowała: środki trwałe, 
pozostałe środki trwałe w używaniu, środki pieniężne, należności i zobowiązania, 
środki trwałe w budowie, druki ścisłego zarachowania, wartości materialne i prawne 
oraz grunty. Zgodnie z zatwierdzonym przez Wójta protokołem komisji oraz 
protokołem z rozliczenia różnic inwetaryzacyjnych, sporządzonym na dzień 6 kwietnia 
2022 r. (zakończenie inwentaryzacji) stwierdzone niedobory w kwocie 117.552,88 zł 
należy uznać za niezawinione i zdjąć ze stanu ewidencyjnego składników 
majątkowych, a stwierdzone nadwyżki w kwocie 6.912,88 zł przyjąć na stan 
ewidencyjny jednostki. 
Jako przyczyny powyższych różnic komisja wskazała na pomyłki w poprzedniej 
inwentaryzacji i błędny spis z natury. Termin rozliczenia inwentaryzacji przedłużono 
ze względu na braki personalne. 

(akta kontroli str. 629-654, 671-673) 

Wycena nieruchomości 

8. Gmina dokonywała w okresie objętym kontrolą wyceny nieruchomości 
wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminnych. W poszczególnych latach, 
oprócz 2019 r., sporządzono: 14 operatów szacunkowych w 2017 r., 10 operatów 
szacunkowych w 2018 r., 15 operatów szacunkowych w 2020 r. i 12 operatów 
szacunkowych w 2021 r. Koszt wykonania ww. operatów wyniósł brutto 16.297 zł36. 
W przypadku siedmiu działek (nr: 639/4937, 639/33, 11, 430, 620/8, 991 i 992) brak 
było procedury wszczęcia sprzedaży działek (4 przypadki w 2017 r. i 3 przypadki 
w 2020 r.), a w przypadku sześciu działek (nr: 1070/11, 1070/14, 1070/18, 1070/21, 
991 i 992) wycena zlecona i wykonana została corocznie, tj. w 2020 r. i 2021 r.38 
Z wyjaśnień Wójta wynika m.in., że brak procedury wszczęcia sprzedaży działek 
wynikał z chęci poznania wartości nieruchomości, a operaty sporządzane były 
corocznie w celu sprzedaży działek. Natomiast ilość sprzedanych działek w danym 
roku zależała od zaplanowanych dochodów w budżecie gminy. 

(akta kontroli str. 210, 211-216, 939, 1019-1033, 1164-1166, 1381-1384, 2115-2116) 

 
33 Dz. U. z 2021 r. poz. 1899. 
34 Zarządzenie nr 0050.10.2022 Wójta Gminy Siedlisko z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania 
Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Siedlisko na lata 2022-2024. 
35 Nr 120.3.2021. 
36 Ponadto sporządzono trzy operaty szacunkowe dotyczące dróg gminnych o wartości łącznej 900 zł. 
37 W 2018 r. została wszczęta procedura zamiany działek 639/49 oraz 639/33, jednak nie doszła ona do skutku ponieważ działka 

nr 639/57, którą w transakcji miała pozyskać gmina była obciążona hipoteką. 
38 W przypadku 4 działek wycena z 2021 r. była niższa od tej z 2020 r., a w przypadku 2 działek wycena z 2021 r. była wyższa 
od wyceny z 2020 r. 
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Zbywanie i udostępnianie nieruchomości z zasobu 

9. Gmina Siedlisko w latach 2018-2021: 

− sprzedała w formie przetargu ustnego nieograniczonego 15 działek o łącznej 
powierzchni 1,8349 ha za łączną kwotę brutto 454.144 zł39; 

− sprzedała w formie bezprzetargowej pięć działek o powierzchni 0,1994 ha za 
łączną kwotę brutto 8.026,60 zł40, 

− oddała w użyczenie 18 nieruchomości, 

− oddała w dzierżawę 15 działek o łącznej powierzchni 8,9951 ha. 

(akta kontroli str. 923-938, 1034-1036, 1168) 
10. Kontrola czynności zbycia nieruchomości, w tym dziewięciu w drodze przetargu 
nieograniczonego41 oraz pięciu w formie bezprzetargowej42 wykazała m.in., że: 

− przed sprzedażą sporządzano aktualny operat szacunkowy, na podstawie którego 
dokonywano wyceny nieruchomości, 

− sporządzano i zamieszczano wykaz nieruchomości i ogłoszenie o przetargu, 
a treść podano do publicznej wiadomości, 

− wadium wpłacano w ustalonej wysokości i określonych terminach, 

− czynności związane z przetargiem wykonywała powołana komisja, 

− z przeprowadzonego przetargu sporządzano protokół, 

− zapłata za działki następowała przed podpisaniem aktu notarialnego, a umowa 
każdorazowo zawierana była w formie aktu notarialnego. 

(akta kontroli str. 923-938, 1346-1380) 
11. W Gminie w okresie objętym kontrolą obowiązywały minimalne stawki czynszu za 
najem i dzierżawę nieruchomości gminnych, przyjęte w 2011 r.43, i tak za: 

− lokale użytkowe (miesięcznie za m2): przeznaczone na prowadzenie usług 
medycznych lub usług handlowych - 2,50 zł, garaże - 1,50 zł, inne - 2,00 zł, 

− lokale w obiektach kultury, pomieszczenia świetlicowe (za dobę) 100 zł, 

− obiekty sportowo-oświatowe (za godzinę): hale gimnastyczne - 70 zł, stołówki – 
40 zł, sale lekcyjne - 15 zł, 

− plac pod zabudowę nietrwałą wykorzystywaną do prowadzenie działalności 
gospodarczej - 0,70 zł brutto za m2, 

− nieruchomość gruntowe niezabudowane użytkowane rolniczo - 60 zł rocznie za 
1 ha, a użytkowane nierolniczo - 0,60 zł rocznie za m2. 

W sprawie wysokości stawek czynszu Wójt wyjaśnił, że nie podejmowano działań 
w zakresie zmiany stawek określonych w Uchwale Rady Gminy Siedlisko nr 
IV/22/2011 z powodu trudnej sytuacji najemców mieszkań będących w zasobie gminy. 
Wynajmujący mieszkania stanowiące własność gminy to w większości ludzie 
korzystający ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlisku, którzy mimo 
niskiego czynszu mają trudności ze spłatą należności z tytułu najmu mieszkania. 

(akta kontroli str. 217-218) 
12. W umowach dotyczących udostępnienia nieruchomości wchodzących w skład 
zasobu (np. dzierżawy i najmu) nie zawarto postanowień dotyczących, odpowiednio: 
warunków waloryzacji czynszu, zasad ustalenia odsetek umownych za 
niedochowanie terminu zapłaty czynszu, zasad ponoszenia opłat za media lub 
odpowiedzialności za zniszczenie udostępnionego mienia, co zostało szerzej opisane 
w dalszej części wystąpienia w sekcji: Stwierdzone nieprawidłowości, pkt 5. 

(akta kontroli str. 106-108B, 115, 121-125, 923-938, 1034-1036, 1168, 1255-1257, 1407-1434) 

13. Kontrola wykazała, że spośród należności za: 

 
39 W 2018 r. - 16.190 zł, w 2019 r. - 1.595 zł, w 2020 r. - 93.000 zł i w 2021 r. - 273.980 zł. 
40 W 2018 r. - 369 zł, w 2020 r. - 5.050 zł, a w 2021 r. 2.607,60 zł. 
41 Działki nr: 294/9, 639/60, 1070/18, 993, 994, 46/2, 1149/34, 1328/1, 991 i 992. 
42 Działki nr: 639/52, 456/3, 803/1, 803/3, 53/5. 
43 Uchwała nr IV/22/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 21 marca 2011 r. 
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− 15 działek oddanych w dzierżawę i 13 nieruchomości oddanych w użytkowanie 
wieczyste, w 16 przypadkach dokonano wpłat terminowo, w pozostałych 
przypadkach urząd nie naliczył odsetek ustawowych ze względu na zbyt niską ich 
wartość; 

− lokal oddany w najem i jeden oddany w użyczenie (media) dokonywano wpłat 
nieterminowo, a urząd nieterminowo wystawiał faktury lub nie naliczył odsetek, co 
zostało szerzej opisane w dalszej części wystąpienia w sekcji: Stwierdzone 
nieprawidłowości, pkt. 5. 

(akta kontroli str. 115, 923-938, 1236-1238A, 1299-1301) 

Zasób nieudostępniony 

14. W dwóch przypadkach (działki nr 177/2 i 744) stwierdzono bezumowne 
korzystanie z nieruchomości, co wskazuje na niewystarczający nadzór w tym zakresie 
- opis w dalszej części wystąpienia w sekcji: Stwierdzone nieprawidłowości, pkt. 6. 

(akta kontroli str. 115, 1034-1036) 
15. W przypadku obiektów budowlanych wykorzystywanych na potrzeby Gminy 
(Urząd Gminy, sale wiejskie w Siedlisku, Borowcu, Bielawach i Różanówce, 
przedszkole publiczne w Siedlisku, ośrodka zdrowia w Siedlisku, ośrodka zdrowia 
w Bielawach, remizy OSP w Siedlisku i Bielawach) brak było okresowych kontroli 
stanu technicznego (rocznych i pięcioletnich), o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 
i pkt 2 ustawy Prawo budowlane44. Nieprawidłowość została szerzej opisana w sekcji: 
Stwierdzone nieprawidłowości, pkt. 7. 

(akta kontroli str. 1169-1173, 1242-1250) 

Dla budynku Urzędu Gminy nie sporządzono świadectwa charakterystyki 
energetycznej, co zostało szerzej opisane w dalszej części wystąpienia w sekcji: 
Stwierdzone nieprawidłowości, pkt. 8. 

(akta kontroli str. 1070-1103, 1169-1173, 1309-1328) 
16. Łączna długość zarządzanych gminnych dróg publicznych przez Wójta Gminy 
Siedlisko wynosiła 84,049 km (77 dróg). Zarządca dróg nie wypełniał obowiązków 
określonych w przepisach prawa, tj.: 

− nie założył i nie prowadził dzienników objazdu dla żadnej z ww. dróg, 

− nie dopełnił obowiązku przeprowadzenia kontroli okresowych rocznych 
i pięcioletnich stanu dróg, 

− nie założył i nie prowadził książek dróg dla 72 spośród 77 dróg gminnych 
(publicznych), 

− nie opracował projektu planu rozwoju sieci drogowej oraz projektu planu 
finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg. 

Nieprawidłowość została opisana w sekcji: Stwierdzone nieprawidłowości, pkt. 9. 

(akta kontroli str. 4-37, 246-255, 257-282, 418, 438-439, 475-476) 

17. Do maja 2022 r. nie uregulowano prawnej formy władania nieruchomością 
przedszkola publicznego45 oraz nieruchomością siedziby SZB, co stanowiło 
naruszenie przepisu wynikającego z art. 43 uogn. Nieprawidłowość została opisana 
w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości, pkt. 10. 

(akta kontroli str. 923-938, 1213, 1203-1206, 1258-1259) 

Opłata adiacencka 

18. Rada Gminy w Siedlisku określiła stawki procentowe opłaty adiacenckiej dla 
właścicieli użytkowników wieczystych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 
objętych podziałem46. Z uchwały wynika m.in., że ustalono wysokość stawki 
procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu nieruchomości w wyniku 

 
44 Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm. 
45 Przedszkole powstało w 1994 r. i działa w formie jednostki budżetowej. 
46 Uchwała nr XII/93/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. 
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podziału nieruchomości na wniosek właściciela lub użytkowania wieczystego, który 
wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania w wysokości 10%. Wójt w okresie 
kontrolowanym nie ustalał w drodze decyzji opłaty adiacenckiej - opis 
nieprawidłowości ujęty został w sekcji: Stwierdzone nieprawidłowości, pkt. 11. 

(akta kontroli str. 188-190, 1239, 1260-1261) 
19. W kontekście stwierdzonych nieprawidłowości działania podejmowane w ramach 
kontroli zarządczej, o której mowa w art. 68 ustawy o finansach publicznych były 
niewystarczające i nie zapewniły skuteczności i efektywności działania Urzędu Gminy 
w obszarze gospodarowania mieniem, udostępniania nieruchomości czy windykacji. 
Wójt nie ustalił procedur47 w tym zakresie - opis nieprawidłowości ujęty został w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości, pkt. 12. 

(akta kontroli str. 1396-1403, 1437-1470, 1436) 

Usługi prawne 

20. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych48 (tzw. nowe PZP) przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień lub 
konkursów, których przedmiotem są określone usługi prawne. Tożsame wyłączenie 
przewidywała poprzednia ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych49. W okresie objętym kontrolą wprowadzono regulacje wewnętrzne 
w zakresie udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej progów ustawowych, 
tj.: 

− poniżej równowartości 30 tys. euro, a powyżej 20 tys. zł netto50, kwestie udzielania 
zamówień poniżej 20 tys. zł nie zostały uregulowane (lata 2018-2020);  

− o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł51, przewidujące zróżnicowane 
procedury udzielania zamówień publicznych dla: [1] zamówień o wartości poniżej 
10.000 zł52, [2] zamówień o wartości od 10.000 zł do 50.000 zł53 i [3] zamówień 
o wartości przekraczającej 50.000 zł do 130.000 zł54. Z przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia o wartości przekraczającej 50.000 zł do 
130.000 zł sporządza się protokół. 

Zgodnie z ww. regulaminem wydatkowanie środków powinno być dokonane 
z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, 
proporcjonalności i przejrzystości oraz racjonalnego gospodarowania środkami 
publicznymi, w tym zasad wydatkowania środków publicznych w sposób celowy, 
oszczędny oraz umożlwiający terminową realizację zadań, a także zasad 
optymalnego doboru metod i środków w celu uzyskania najlepszych efektów z danych 
nakładów. 
W okresie objętym kontrolą obsługę prawną prowadziły dwie kancelarie prawne: 

− jedna w okresie od 9.02.2018 r. do 31.10.2019 r., z wynagrodzeniem miesięcznym 
ryczałtowym w wysokości 2.000 zł brutto (do 31.07.2018 r.), w wysokości 2.500 zł 
brutto (od 1.08.2018 r. do 31.10.2019 r., tj. do dnia rozwiązania umowy na mocy 
porozumienia stron); tym samym rocznie wynagrodzenie netto nie przekroczyło 
progów określonych w opisywanych powyżej uregulowaniach wewnętrznych; 

 
47 Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów 
publicznych, Dz. Urz. MF. Z 2009 r. Nr 15, poz. 84 - Standard C.10 Mechanizmy kontroli 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. 
48 Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm. 
49 Dz. U. z 2019 r. poz. 1843. 
50 Zarządzenie Wójta Gminy Siedlisko nr 0050.48.2017 z dnia 6 listopada 2017 r. 
51 Zarządzenie Wójta Gminy Siedlisko Nr 0050.73.2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. 
52 Zamówienia udzielane są poprzez wybór najkorzystniejszej oferty, poprzedzone rozeznaniem rynku, a dla zamówienia nie jest 
wymagana forma pisemna, z zastrzeżeniem robót budowlanych i projektowych. 
53 Zamówienie udzielane jest poprzez wybór najkorzystniejszej oferty otrzymanej wskutek zapytania ofertowego skierowanego 
do nie mniej niż dwóch wykonawców. 
54 Zamówienie udzielane jest poprzez wybór najkorzystniejszej oferty otrzymanej wskutek zapytania ofertowego skierowanego 
do nie mniej niż trzech wykonawców. 
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− druga w okresie od 1.09.2019 r. do 31.12.2021 r., z wynagrodzeniem miesięcznym 
ryczałtowym w wysokości 7.380 zł brutto, 6.000 zł netto (do 31.12.2020 r, najpierw 
umowa na cztery miesiące, później na cały rok 2020), w wysokości 7.995 zł brutto, 
6.500 zł netto (2021 r.). Zawierając umowę o świadczenie obsługi prawnej w roku 
2020 nie postępowano zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi dotyczącymi 
udzielania zamówień poniżej progów ustawowych, co zostało  opisane w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości, pkt 13. 

(akta kontroli str. 76-86, 87-94, 563-568, 570-573, 574-587, 616-619, 624, 626-627, 655) 
 

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

1. Mimo obowiązku wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego55, Wójt Gminy Siedlisko nie przygotował i nie przedłożył Radzie 
Gminy Siedlisko celem uchwalenia, projektu wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy. Poprzedni program Rada Gminy Siedlisko uchwaliła 
w kwietniu 2007 r., a program obowiązywał na lata 2007-201256. 

Z wyjaśnień Wójta wynika m.in., że zarządzanie lokalami wchodzącymi w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Siedlisko zostało powierzone Kierownikowi SZB, 
który jest jednostką organizacyjną gminy. Brak zgłoszenia projektu uchwały 
dotyczącej Programu na ubiegłe lata spowodowany był zmianami kadrowymi na 
stanowisku Kierownika SZB, który był odpowiedzialny za przygotowanie 
przedmiotowej uchwały. 

(akta kontroli str. 102-105, 217-218) 

W dniu 14 marca 2022 r. Rada Gminy Siedlisko uchwaliła Wieloletni Program 
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlisko na lata 2022-202657. 
W programie wskazano m.in. na 10 lokali mieszkalnych58, podczas gdy z Raportu 
o stanie Gniny na koniec 2021 r. wynika, że liczba lokali mieszkalnych stanowiących 
własność gminy wynosi 12, w tym w Siedlisku i Radocinie po trzy, w Dębiance, 
Borowcu po dwa i w Kierznie oraz Bielawach po jednym. Z wyjaśnień Wójta wynika 
m.in., że w ww. programie przez przeoczenie pracownika podano mniejszą ilość lokali 
mieszkalnych. W najbliższym czasie zostanie podjęta przez radę uchwała 
zamieniająca ilość lokali mieszkalnych. 

(akta kontroli str. 283-292, 1473-1474, 1978-2082) 

2. Wbrew obowiązkowi wynikającemu z Uchwały Rady Gminy nr XXXVII/238/10  
z 5 listopada 2010 r., w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących z skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Siedlisko59, zaniechano w latach 2018-2021 
sporządzania i weryfikowania w oparciu o kryteria dochodowe oraz zasady 
pierwszeństwa wynajmu lokali mieszkalnych i lokali socjalnych, wykazów osób 
uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony 
i umowy najmu lokalu socjalnego60. 
Wójt wyjaśnił, że (…) w latach 2018-2021 nie sporządzano i nie weryfikowano 
w oparciu o kryteria dochodowe oraz zasady pierwszeństwa wynajmu lokali 
mieszkalnych i socjalnych wykazów osób uprawnionych ze względu na brak 
zainteresowania mieszkańców. 

(akta kontroli str. 109-114, 432-437, 1174-1178) 

 
55 Dz. U. z 2022 r. poz. 172. 
56 Uchwała nr VIII/41/07 Rady Gminy Siedlisko z 27 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu 
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlisko na lata 2007-2012.  
57 Uchwała nr XXIII/235/2022. 
58 W m. Siedlisko i Radocin po 3, w m. Borowiec - 2, w m. Bielawy i Kierzno po 1. 
59 Której wykonanie powierzono Wójtowi Gminy. 
60 W Uchwale nr XXXVII/238/10 określono m.in. okres najmu lokalu socjalnego - 1 rok, pierwszeństwo najmu, a Uchwale 
nr IV/23/2022 ustalono stawkę czynszu za najem lokalu socjalnego, która wynosi 50% stawki bazowej. Stawka bazowa na 2011 
r. ustalona została w wysokości 1,50 zł brutto za m2 z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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3. W okresie objętym kontrolą Wójt Gminy Siedlisko nie sporządził planu 
wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości dotyczącego okresu objętego 
kontrolą, tj. lat 2018-2021, mimo obowiązku wynikającego z art. 25 ust. 2 uogn. Plan 
taki na lata 2022-2024 powstał w lutym 2022 r.61, przy czym nie zawierał on 
wymaganego: 

− zestawienia nieruchomości zasobu na podstawie danych zawartych w ewidencji, 
w tym wskazania miejscowości położenia nieruchomości, powierzchni 
nieruchomości, z uwzględnieniem powierzchni użytkowej budynków lub 
samodzielnych lokali, sposobu zagospodarowania nieruchomości - art. 25 ust. 2a 
pkt 1 ww. ustawy, 

− prognozy dotyczącej aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego 
nieruchomości - art. 25 ust. 2a pkt 2 lit. d ustawy. 

Z wyjaśnień Wójta wynika m.in., że przyczyną nieprawidłowości był brak środków 
w budżecie oraz niedopatrzenie, które będzie uzupełnione przy najbliższej okazji. 
W Planie na lata 2022-2024 podano m.in., że planowane dochody w budżecie gminy 
z gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości w 2022 r. wyniosą 230 mln zł 
(pkt. IV), w tym: - ze sprzedaży nieruchomości 50.000 zł, z tytułu opłat za użytkowanie 
i użytkowanie wieczyste 2.000 zł i z najmu oraz dzierżawy - 4.000 zł. Z wyjaśnień 
Skarbnika Gminy wynika m.in., że w ww. zarządzeniu wkradł się błąd w części 
dotyczącej planowanych dochodów w budżetu gminy z gospodarowania gminnym 
zasobem nieruchomości w 2022 r. Planowane dochody w 2022 r. to 236.000 zł w tym: 
ze sprzedaży nieruchomości - 230.000 zł, z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste - 
2.000 zł i z najmu oraz dzierżawy - 4.000 zł. Dane podane w zarządzeniu zostaną 
sprostowane. 

(akta kontroli str. 98-101, 217-218, 475-476, 1297-1298) 

4. Wójt Gminy nie prowadził ewidencji zgodnie z art. 23 ust. 1c w zw. z art. 25 ust. 2 
ustawy o gospodarce nieruchomościami, która powinna obejmować w szczególności: 
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz EGiB; 
2) powierzchnie nieruchomości; 
3) wskazanie dokumentu potwierdzającego posiadanie przez jst praw do 
nieruchomości, w przypadku braku księgi wieczystej; 
4) przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym, a w przypadku braku planu - 
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; 
5) wskazanie daty ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania 
wieczystego nieruchomości jst oddanych w użytkowanie wieczyste lub daty ostatniej 
aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa; 
6) informacje o zgłoszonych roszczeniach do nieruchomości; 
7) informacje o toczących się postępowaniach administracyjnych i sądowych. 
Z wyjaśnień Wójta wynika m.in., że brak ewidencji wynika z powodu braków 
kadrowych oraz braku środków finansowych w bieżącym roku na zakup 
odpowiedniego programu. Jednocześnie Wójt zadeklarował, że podejmie starania, 
aby zakupić odpowiedni program. 

(akta kontroli str. 923-938, 1381-1384) 
5. a) Na podstawie umów dzierżawy dla dziewięciu osób fizycznych dotyczących 
udostępnienia nieruchomości wchodzących w skład zasobu ustalono, że w umowach 
nie zawarto postanowień dotyczących, odpowiednio: warunków waloryzacji czynszu, 
zasad ustalenia odsetek umownych za niedochowanie terminu zapłaty czynszu, 
zasad ponoszenia opłat za media oraz odpowiedzialności za zniszczenie 
udostępnionego mienia. Tym samym Gmina w zawartych umowach nienależycie 
zabezpieczyła swój interes. W szczególności brak w umowach mechanizmu 

 
61 Zarządzenie nr 0050.10.2022 Wójta Gminy Siedlisko z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania 
Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Siedlisko na lata 2022-2024. 
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waloryzacji czynszu, przy zawarciu umów na dłuższy czas i określeniu go na bardzo 
niskim poziomie, było działaniem niegospodarnym. 
Przykładowo, w umowie dzierżawy gruntu użytkowanego rolniczo czynsz ustalony 
przez Gminę wynosił 60 zł/ha rocznie62. Natomiast - zgodnie z informacjami 
otrzymanymi z ARiMR - na ww. grunt rolnik otrzymał płatności wynoszące przeciętnie 
1,2 tys. zł na 1 ha rocznie. 
Odnośnie wysokości stawek Wójt wyjaśnił, że umowy dzierżawy i najmu 
nieruchomości wchodzących w skład zasobu były przedstawiane i akceptowane przez 
radcę prawnego i takie zostały przyjęta do podpisu. Ww. dzierżawa była omawiana 
na komisjach rady i był ogłoszony przetarg na dzierżawę ale nikt więcej nie był 
zainteresowany dzierżawą tych gruntów. 

b) W dniu 31 sierpnia 2016 r. zawarta została umowa użyczenia Fundacji 
Porozumienie Wzgórz Dalkowskich na okres od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 
2019 r. nieruchomości znajdującej się w Siedlisku przy Placu Zamkowym 23. Zgodnie 
umową Fundacja otrzymała salę nr 1 o powierzchni 48 m2, salę nr 2 o powierzchni 47 
m2 oraz pomieszczenie toalet o powierzchni 8 m2. Fundacja otrzymała także 
swobodny i trwały dostęp do przedmiotowych sal, w tym wejście i korytarz. Zgodnie  
z umową przedmiot użyczenia oddany zostaje do użytkowania przez Fundację  
z przeznaczeniem na prowadzenie Przedszkola Niepublicznego w Siedlisku na 
warunkach określonych w odrębnej umowie - porozumieniu w sprawie prowadzenia 
Przedszkola63. Fundacja zobowiązała się do ubezpieczenia przedmiotu użyczenia 
i ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem użyczonej nieruchomości 
w należytym stanie technicznym i funkcjonalnym oraz ponoszenia kosztów 
eksploatacyjnych i należnych świadczeń i opłat związanych z przedmiotem 
użyczenia, przez cały czas obowiązywania umowy. Aneksem nr 1 z 25 sierpnia 2017 
r. Gmina umożliwiła Fundacji swobodny i trwały dostęp do przedmiotowych sal w tym 
wejście główne, wejście boczne, korytarz oraz pomieszczenia kuchni i stołówki. 
Aneksem nr 2 z 2 lipca 2018 r. dokonano zmiany powierzchni użytkowej budynku 
z 1034,46 m2 na 986,80 m2 oraz użyczono Fundacji na okres od 1 września 2016 r. 
do 31 sierpnia 2023 r. 21 pomieszczeń o łącznej powierzchni 409,14 m2. Ponadto 
rozszerzono realizacje zadań oświatowych przedmiotu użyczenia o prowadzenie 
przedszkola i żłobka. Sprawy dotyczące uregulowań praw i obowiązków odnośnie 
użyczenia pomieszczeń w budynku Gminy Siedlisko przy Placu Zamkowym 23, 
w zakresie naliczania odsetek ustawowych od przeterminowanych płatności, 
określone zostały dopiero w zawartym porozumieniu z 12 maja 2018 r.64 Zgodnie 
z ww. porozumieniem Fundacja zobowiązała się do comiesięcznego uiszczania opłat 
za energię elektryczną, wodę, czyszczenie studzienek kanalizacyjnych, usługi 
kominiarskie, ubezpieczenie budynku, przeglądy budynku, p.poż i BHP, serwis kotła 
c.o., nieczystości płynne, artykuły do napraw bieżących, olej grzewczy65. Za ww. 
opłaty Gmina wystawi fakturę VAT, którą Fundacja zobowiązała się do uregulowania 
w terminie 14 dni od daty wystawienia. W przypadku niedotrzymania terminu płatności 
Gminie przysługują odsetki ustawowe, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (§ 2 ust. 3 

 
62 Uchwała nr IV/22/2011 Rady Gminy Siedlisko z 21 marca 2011 r. w sprawie minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę 
nieruchomości gminnych.  
63 Gmina Siedlisko 24 sierpnia 2016 r. podpisała umowę - porozumienie - z Fundacją Porozumienie Wzgórz Dalkowskich na 
czas określony od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2019 r. w sprawie prowadzenia Przedszkola Niepublicznego w Siedlisku 
przy ul. Głogowskiej 37. Zgodnie z umową - porozumieniem Fundacja zobowiązała się do prowadzenia przedszkola 
niepublicznego na majątku Gminy Siedlisko, rekrutacji dzieci zgodnie z zasadami i kryteriami stosowanymi w przedszkolach, 
zapewnienia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie ustalonym, nie krótszym niż 5 godzin dziennie, wprowadzenia 
dwóch zajęć (język, rytmika), wprowadzenia dwóch zajęć (gimnastyka korekcyjna, zajęcia z logopedą), pobierania opłat od 
rodziców za usługi świadczone przez przedszkole niepubliczne w roku szkolnym 2016-2017 w wysokości 50 zł, doposażenia 
przedszkola, zgodnie z planem doposażenia. 
64 Porozumienie zostało zawarte na okres od 12 maja 2018 r. do 31 sierpnia 2023 r. 
65 Opłaty oprócz (oleju grzewczego) będą naliczane procentowo, tj. Gmina Siedlisko - 20%, a Fundacja - 80% poniesionych 
kosztów. Natomiast opłaty dotyczące oleju grzewczego naliczane zostały procentowo w podziale: Gmina Siedlisko - 45%, 
a Fundacja - 55%. Do opłat doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. 
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i 5 porozumienia z dnia 12 maja 2018 r.). Pomimo, że opóźnienia w płatnościach 
wynosiły od 2 do 78 dni, tj.: 

- w 2018 r. na pięć wystawionych faktur opóźnienia wynosiły od trzech do 28 dni, 
- w 2019 r. na 11 wystawionych faktur, w jednym przypadku opóźnienie w płatności 
wyniosło 27 dni, 
- w 2020 r. na 12 wystawionych faktur opóźnienie w czterech przypadkach wynosiło 
od 10 do 58 dni, 
- 2021 r. na 12 wystawionych faktur w czterech przypadkach opóźnienie wynosiło od 
2 do 78 dni, 
Gmina za niedotrzymanie terminu płatności nie naliczyła odsetek ustawowych 
w łącznej wysokości 302,32 zł. 
Skarbnik wyjaśniła, że brak naliczania i egzekwowania odsetek ustawowych wynikał 
m.in. z braków kadrowych w 2018-2019 r. kiedy byłam sama, a w pozostałych latach 
z uwagi na COVID nie naliczano i egzekwowano odsetek. 

(akta kontroli str. 658-659, 663-668, 674-695, 1042) 

6. W jednym przypadku - działka nr 177/2 obręb Borowiec w wyniku kontroli NIK 
stwierdzono bezumowne korzystanie z nieruchomości, co wskazuje na 
niewystarczający nadzór w tym zakresie. Gmina nie wystąpiła wobec posiadacza 
nieruchomości władającego nią bez podstawy prawnej z roszczeniami petytoryjnymi 
lub uzupełniającymi, o których mowa w Kodeksie cywilnym. 
Z informacji uzyskanej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynikało 
m.in., że producent rolny wykazał powierzchnię kwalifikowaną do płatności 
bezpośrednich i ONW, wynosząca 0,63 ha66 (w okresie 2018-2021). W wypadku 
przedmiotowej nieruchomości świadek zeznał, że około 5-6 lata temu prowadzono 
rozmowy z Gminą w zakresie sprzedaży tej działki, ale Gmina nie była 
zainteresowana sprzedażą. 
Z wyjaśnień Wójta wynika m.in., że nic nie wiedział na temat uprawy gminnych działek 
bez umowy. Wójt zadeklarował, że dokona wszelkich starań w celu wyjaśnienia 
zaistniałej sytuacji oraz zrobi przegląd wszystkich działek będących w zasobie gminy, 
które nie są obecnie dzierżawione, w celu ich zagospodarowania. 

(akta kontroli str. 1034-1036, 1168, 1305-1306, 1307-1308, 1381-1384) 
7. W przypadku obiektów budowlanych wykorzystywanych na potrzeby Gminy nie 
przeprowadzono okresowych kontroli stanu technicznego (rocznych i pięcioletnich), 
podczas gdy obowiązek w tym zakresie wynika z art. 62 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy 
Prawo budowlane67. Brak okresowych kontroli stwierdzono m.in., w przypadku 
budynków:   

− Urzędu Gminy - brak kontroli rocznej w 2021 r.,  

− sal wiejskich w Siedlisku, Borowcu, Bielawach i Różanówce - brak kontroli rocznej 
w 2018 r. i 2021 r., 

− przedszkola publicznego w Siedlisku - brak kontroli rocznych i pięcioletnich 
w latach 2018-2021, 

− ośrodka zdrowia w Siedlisku - brak kontroli rocznej za 2018 r., 2020 r. i 2021 r. 

− ośrodka zdrowia w Bielawach - brak kontroli rocznej i pięcioletniej za lata 2018-
2021 r. 

− remizy OSP w Siedlisku i Bielawach - brak kontroli rocznej i pięcioletniej za lata 
2018-2021 r. 

Wójt wyjaśnił, że z uwagi na duże obciążenie pracowników i przeoczenie brak było 
wymaganych kontroli okresowych. 

(akta kontroli str. 1169-1173, 1242-1250, 1258-1259, 1309-1328) 

 
66 Działka nr 177/2. 
67 Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm. 
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Ponadto stwierdzono brak rzetelności w zakresie sporządzonych protokołów kontroli 
rocznej stanu technicznego budynku Urzędu Gminy68. Z protokołów wynika m.in., że 
w zakresie urządzeń służących ochronie środowiska budynek nie jest podłączony do 
zbiornika bezodpływowego do gromadzenia nieczystości ciekłych, tymczasem SZB 
regularnie wykonuje usługę wywozu nieczystości płynnych z budynku Urzędu Gminy 
Siedlisko. Z protokołu przesłuchania świadka (osoby przeprowadzającej kontrolę 
okresową) wynika m.in., że w protokołach jest błąd. Przy następnej kontroli zbiornik 
zostanie ujęty w protokole kontroli jako istniejący. 

(akta kontroli str. 728-736, 1319-1323, 1324-1328, 1385-1389, 1390-1395, 1405-1406) 

8. Mimo obowiązku wynikającego z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. 
o charakterystyce energetycznej budynków brak było w odniesieniu do budynku 
o powierzchni użytkowej 287,70 m2 zajmowanych przez Urząd Gminy w Siedlisku 
i w którym dokonywana jest obsługa interesantów wymaganego świadectwa 
charakterystyki energetycznej dla tego budynku. 
Z wyjaśniań Wójta wynika m.in., że audyt energetyczny budynku był wykonany 
w 2005 roku, a kolejnych audytów Gmina nie wykonywała ze względu na ważniejsze 
wydatki wynikające w Gminie Siedlisko.  

(akta kontroli str. 1169-1173, 1197, 1203-1206,  1309-1318,) 

9. Zarządca dróg (Wójt Gminy) nie wypełniał obowiązków określonych w przepisach 
prawa w odniesieniu do zarządzanych gminnych dróg publicznych. Spośród 77 dróg 
o łącznej długości 84,049 km zarządca: 
a) nie założył i nie prowadził dzienników objazdu dla żadnej z dróg, co stanowiło 

naruszenie § 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. 
w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, 
tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom 
mostowym i tunelom69. Z wyjaśnień inspektora ds. ochrony środowiska, 
gospodarki leśnej, drogownictwa, inwestycji70 wynika, że główną przyczyną 
nieprawidłowości były inne zadania wykonywane przez pracownika. Brak było 
możliwości wykonywania objazdów przez jednego pracownika, który dokonywałby 
na bieżąco zapisów w dziennikach objazdów dróg. Wójt wyjaśnił, że brak środków 
finansowych spowodował zaniechanie założenia dzienników objazdu. Dzienniki 
zostaną zakupione i założone. 

(akta kontroli str. 246-255, 257-282,  418, 438-439, 475-476) 
b) nie dopełnił obowiązku przeprowadzenia kontroli okresowych rocznych 

i pięcioletnich stanu dróg dla wszystkich dróg, co stanowiło naruszenie przepisu 
art. 20 pkt 10 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych71 oraz 
przepisu art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane72. 
Inspektor ds. ochrony środowiska, gospodarki leśnej, drogownictwa, inwestycji 
wyjaśniła, że przyczyną braku wymaganych przepisami kontroli były 
niewystarczające środki finansowe oraz brak osób z wymaganymi uprawnieniami. 
Wójt wyjaśnił, że brak środków finansowych oraz brak książek dróg to główne 
przyczyny braku wymaganych kontroli. 

(akta kontroli str. 4-37, 246-255, 257-282, 418, 438-439, 475-476) 

c) nie założył i nie prowadził książek dróg dla 72 spośród 77 dróg, co stanowiło 
naruszenie §10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu 
numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów 

 
68 Protokół z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego nr 10/11/2018 z 25 listopada 2018 r., Protokół z okresowej rocznej 
kontroli stanu technicznego nr 4/11/2019 z 25 listopada 2019 r., Protokół z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego nr 
01/11/2020 z 16 listopada 2020 r., Protokół z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego nr 11/04/2022 z 15 kwietnia 2022 r. 
69 Dz. U. z 2005 r. Nr 67 poz. 582.  
70 Zgodnie z regulaminem organizacyjnym do zadań na tym stanowisku należy m.in. prowadzenie ewidencji dróg oraz całokształt 
działań związanych z utrzymaniem. Natomiast do zadań wynikających z zakresu czynności należy m.in. prowadzenie 
dokumentacji i przygotowanie dokumentacji dotyczącej zaliczenia dróg do poszczególnych kategorii.  
71 Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, ze zm. 
72 Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm. 
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i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym 
i tunelom. Inspektor ds. ochrony środowiska, gospodarki leśnej, drogownictwa, 
inwestycji wyjaśniła, że z uwagi na duży zakres obowiązków, brak środków 
finansowych oraz przeoczenie nie zostały założone wszystkie wymagane książki 
dróg. Wójt wyjaśnił, że z uwagi na brak środków finansowych nie zostały założone 
wymagane książki dróg. Książki były zakładane tylko tam, gdzie gmina 
finansowała lub współfinansowała zadania inwestycyjne związane ze zmianą 
nawierzchni czy utwardzeniem drogi. 

(akta kontroli str. 246-255, 257-282, 418, 438-439, 475-476) 

d) nie opracował projektu planu rozwoju sieci drogowej oraz projektu planu 
finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, co 
stanowiło naruszenie art. 20 pkt 1 i 2 oraz art. 35 ust. 1 ustawy o drogach 
publicznych. Tym samym w latach objętych kontrolą (2018-2021) brak było 
przedmiotowych dokumentów planistycznych w zakresie rozwoju sieci drogowej 
oraz finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz 
drogowych obiektów inżynierskich. Inspektor ds. ochrony środowiska, gospodarki 
leśnej, drogownictwa, inwestycji wyjaśniła, że główną przyczyną było przeoczenie 
i brak wiedzy co do obligatoryjnego obowiązku prowadzenia odrębnego planu 
rozwoju sieci drogowej oraz projektu planu finansowego, budowy, przebudowy, 
remontu, utrzymania i ochrony dróg. Gmina przystąpi do wykonania obu planów. 
Wójt wyjaśnił, że nie tworzyliśmy planów rozwoju i finansowania budowy 
i utrzymania dróg. Finansujemy zgodnie z naszym budżetem gminnym remonty 
dróg czy chodników oraz dokładamy środki do remontów współfinansowanych 
razem z zarządem dróg wojewódzkich. 

(akta kontroli str. 246-255, 257-282, 418, 438-439, 475-476, 1471-1472) 

10. Do maja 2022 r. nie uregulowano prawnej formy władania nieruchomością 
przedszkola publicznego73 oraz nieruchomością siedziby SZB, co stanowiło 
naruszenie przepisu wynikającego z art. 43 uogn. Stosowny wniosek o wydanie 
decyzji o oddanie nieruchomości w trwały zarząd dyrektor przedszkola złożyła 
w trakcie trwania kontroli NIK, tj. w dniu 11 maja 2022 r. 
Z wyjaśnień Wójta wynika m.in., że w dniu 24 sierpnia 2016 r. została zawarta umowa 
użyczenia pomiędzy Gminą Siedlisko reprezentowaną przez Wójta Gminy Siedlisko 
a Fundacją Porozumienie Wzgórz Dalkowskich na okres od dnia 1.09.2016 r. do 
31.08.2019 r., której przedmiotem była część nieruchomości znajdującej się na 
działce 623/6, tym samym budynek Przedszkola Publicznego był użytkowany przez 
dwa podmioty przez co nie można było uregulować formy władania nieruchomością. 

Ponadto Wójt wyjaśnił m.in., że Pani dyrektor nie wnioskowała o oddanie 
nieruchomości w trwały zarząd, a brak uregulowania formy władania nieruchomością 
SZB wynika z braku wniosku kierownika zakładu. 

(akta kontroli str. 923-938, 1213, 1203-1206, 1258-1259, 2085) 

11. Mimo podjęcia na podstawie art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami 
Uchwały Rady Gminy Siedlisko nr XII/93/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. Wójt Gminy 
Siedlisko nie naliczył w drodze decyzji opłaty adiacenckiej w wyniku podziału 
nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego. 
Z ww. uchwały wynika m.in., że Rada Gminy określiła stawkę procentową opłaty 
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości na wniosek 
właściciela lub użytkowania wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres 
użytkowania, w wysokości 10%. Wójt w okresie kontrolowanym nie ustalał w drodze 
decyzji opłaty adiacenckiej, o której mowa w art. 98a ustawy o gospodarce 
nieruchomościami, pomimo, że:  
- w 2018 r. wydano 4 decyzje podziału nieruchomości, 

 
73 Przedszkole powstało w 1994 r. 
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- w 2019 r. wydano 5 decyzji podziału nieruchomości, 
- w 2020 r. wydano 8 decyzji podziału nieruchomości, 
- w 2021 r. wydano 8 decyzji podziału nieruchomości. 
Wójt wyjaśnił, że jest to jego wina i nie przypilnował Skarbnika Gminy w zakresie 
naliczenia opłaty. 

(akta kontroli str. 1260-1261, 1258-1259) 

12. W kontekście wyżej opisanych nieprawidłowości działania podejmowane 
w ramach kontroli zarządczej, o której mowa w art. 68 ustawy o finansach publicznych 
były niewystarczające i nie zapewniły skuteczności i efektywności działania Urzędu 
Gminy w obszarze gospodarowania mieniem, udostępniania nieruchomości, czy 
windykacji. Wójt nie ustalił procedur74 dotyczących: 

− monitorowania efektywności wykorzystania zasobu nieruchomości, 

− windykacji i egzekwowania należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, 

− monitorowania zaległości, w tym zagrożonych przedawnieniem, 

− monitorowania nieruchomości gminnych w zakresie ich kontroli, udostępniania 
i zabezpieczenia. 

Wójt wyjaśnił, że ww. procedury nie zostały wprowadzone: w związku z natłokiem 
spraw […]. Dostrzegam, że dotychczasowe działania w tym zakresie były 
niewystarczające. Podejmę w najbliższym czasie działania w zakresie 
opracowywania pisemnych procedur, które zostaną wprowadzone do stosowania 
w tym roku. 

(akta kontroli str. 1396-1403, 1436-1470) 

13. Wybór kancelarii prawnej do świadczenia obsługi prawnej w 2020 r. został 
dokonany bez zachowania regulacji wewnętrznych dotyczących udzielania zamówień 
o wartości poniżej progów ustawowych. W okresie od 1.09.2019 r. do 31.12.2020 r. 
obsługę prawną prowadziły kancelarie prawne: 

− jedna do 31.10.2019 r., za wynagrodzeniem miesięcznym ryczałtowym 2.500 zł; 

− druga w okresie od 1.09.2019 r. do 31.12.2021 r., z wynagrodzeniem miesięcznym 
ryczałtowym w wysokości 7.380 zł brutto, 6.000 zł netto (do 31.12.2020 r, najpierw 
umowa na 3 miesiące, później na cały rok 202075, której wynikały zobowiązania 
Gminy w wysokości 72.000 zł netto rocznie). 

Wyboru kancelarii prawnej na 2020 r. dokonano z pominięciem wewnętrznych 
uregulowań określonych w Zarządzeniu nr 0050.48.2017 Wójta Gminy Siedlisko 
z 6 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu ramowego procedur 
udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 
równowartość 30.000 euro. Zgodnie z ww. procedurą udzielania zamówienia 
o wartości szacunkowej powyżej 50.000 zł netto do kwoty nieprzekraczającej 
równowartość 30.000 euro netto podstawą dokonania zakupu usług stanowi wniosek 
inspektora zaakceptowany przez Wójta Gminy, a wyłonienie wykonawcy dokonywane 
miało być w trybie zapytania ofertowego polegającego na zamieszczeniu na stronie 
internetowej Urzędu zaproszenia do składania ofert. Udzielenie zamówienia w trybie 
zapytania ofertowego mogło również nastąpić poprzez zaproszenie do składania 
ofert, takiej liczby wykonawców, którzy zapewnią konkurencję oraz wybór 
najkorzystniejszej oferty, a liczba ich nie powinna być mniejsza niż dwóch.  
Na podstawie umowy o świadczenie usług prawnych zawartej 31.12.2019 r. Gmina 
zobowiązała się do zapłaty wynagrodzenia wynoszącego 7.380 zł miesięcznie, tj. 
72.000 zł netto rocznie. Zawarcie ww. umowy poprzedziło zawarcie umowy z tym 

 
74 Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów 
publicznych, Dz. Urz. MF. Z 2009 r. Nr 15, poz. 84 - Standard C.10 Mechanizmy kontroli 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. 
75 Umowa o świadczenie usług prawnych zawarta 31 grudnia 2019 r. na czas określony od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 
2020 r.  
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samym wykonawcą w dniu 30.09.2019 r., na podstawie której Gmina poniosła koszt 
w wysokości 22.140 zł (miesięcznie 7.380 zł) bez stosowania wymienionych procedur 
z uwagi na wartość netto zamówienia, poniżej 20 tys. zł. 
Inspektor ds. rachuby wynagrodzeń, zamówień publicznych76 wyjaśniła, że ww. 
zawarto bez zastosowania wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień 
publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro.  
Skarbnik wyjaśniła, że na rok 2020 dokonano wyboru kancelarii prawnej bez 
zastosowania regulaminu ramowego procedur udzielenia zamówień publicznych 
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość 30.000 euro z powodu 
błędu pracownika. Uznano, iż umowa jest kontynuacją współpracy podjętej 
w końcówce roku 2019. Z wyjaśnień Wójta wynika m.in., że przez nawał pracy 
pracownika nie przeprowadzono postępowania o zamówienie usług prawnych na 
2020 r. 
(akta kontroli str. 76-94, 563-587, 616-621, 624, 626-627, 655-657, 737-739, 1188-1196, 1203-1206) 
 
NIK ocenia negatywnie działalność Gminy w obszarze gospodarowania mieniem 
zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki. Ocenę uzasadnia zakres i skala 
stwierdzonych nieprawidłowości. Gmina nieprawidłowo i nierzetelnie  planowała 
działania. W okresie objętym kontrolą brak było wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, projektu planu rozwoju sieci 
drogowej oraz planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości, a opracowany 
w 2022 r. był nierzetelny. Czynności w zakresie gospodarowania zasobem 
nieruchomości Gminy nie były realizowane, co było działaniem nieprawidłowym - nie 
założono i nie prowadzono ewidencji zasobu, zaniechano uregulowania prawnej 
formy władania nieruchomościami przez jednostki organizacyjne Gminy. 
W zawieranych umowach dotyczących udostępnienia gminnego zasobu 
nieruchomości niewystarczająco zabezpieczono interes gminy, w szczególności 
dotyczący waloryzacji czynszów. Nie podejmowano również żadnych działań 
zmierzających do zmiany ich wysokości, zwłaszcza w wypadku dzierżaw rolnych, 
których wysokość została ustalona na rażąco niskim poziomie. Ponadto nie określano 
opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych podziałem, 
pomimo ustalenia stawki tej opłaty przez Radę Gminy i dokonywanych podziałów. 
Stwierdzone w wyniku kontroli NIK przypadki bezumownego korzystania 
z nieruchomości gminnych wskazują na niewystarczający nadzór oraz inercję 
organów gospodarujących mieniem gminnym – bezumowny użytkownik zeznał, że 
prowadzone były rozmowy na temat sprzedaży nieruchomości, lecz Gmina nie była 
zainteresowana sprzedażą; NIK zauważa, że w tej sytuacji istniała przecież 
możliwość wydzierżawienia nieruchomości. W odniesieniu do składników mienia 
gminnego wykorzystywanych na potrzeby wspólnoty gminnej nie przeprowadzano 
wymaganych przepisami kontroli stanu technicznego i nie prowadzono dokumentów 
ich dotyczących (brak okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych 
rocznych i pięcioletnich budynków gminnych, kontroli okresowych dróg, że 
szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa, nie prowadzono 
dzienników objazdu dróg gminnych i książek dróg). Informacje z nich wynikające 
mogą stanowić dla organów Gminy podstawę do podejmowania decyzji w zakresie 
prawidłowego gospodarowania nieruchomościami gminnymi. 

 

 

 
76 Zgodnie z zakresem czynności, uprawnień i odpowiedzialności do zadań należy m.in. prowadzenie spraw wynikających 
z ustawy o zamówieniach publicznych w zakresie sporządzania i przedstawienia do zatwierdzenia wniosku o udzielenie 
zamówienia, ogłoszenie o przetargu, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przygotowanie 
dokumentacji. 
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4. Sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej dochodów 
i mienia oraz wykonywanie obowiązków informacyjnych 
dotyczących udzielonych ulg 

1. Gmina prawidłowo i rzetelnie oraz zgodnie z ewidencją księgową, wykazywała 
dane o dochodach, należnościach i zaległościach w sprawozdaniach o wykonaniu 
planu dochodów (Rb-27S) i sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych 
aktywów finansowych (Rb-N). 

(akta kontroli str. 360-367, 371-373, 389-401) 

2. W okresie kontrolowanym nie stwierdzono udzielonej pomocy de minimis 
w zakresie należności cywilnoprawnych oraz przekazywanych w tym zakresie 
Prezesowi UOKiK danych i sprawozdań. 

(akta kontroli str. 2083) 
3. Gmina sporządziła kwartalną informację o wykonaniu budżetu jst, w tym kwotę 
deficytu albo nadwyżki, ale nie podano tej informacji do publicznej wiadomości. Nie 
sporządzono stosownie do art. 37 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za lata 2018-
2022 informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności 
budżetowych, o których mowa w art. 60 ww. ustawy. Ww. nieprawidłowości zostały 
opisane w dalszej części wystąpienia w sekcji Stwierdzona nieprawidłowość. 

 (akta kontroli str. 1183) 
4. Każdorazowo informacja o stanie mienia komunalnego za lata 2018-2021 
sporządzana była i przedkładana Radzie Gminy wraz ze sprawozdaniem rocznym 
z wykonania budżetu. 

(akta kontroli str. 1045-1069, 1156-1163, 1192, 1209-1212) 
5. Dane o stanie nieruchomości (gruntów) Gmina prawidłowo i rzetelnie oraz zgodnie 
z ewidencją księgową wykazywała w bilansie za okres 2018-2021. 

(akta kontroli str. 340-343, 350-353, 380-383, 1342-1345) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość: 

W okresie objętym kontrolą:  

− nie sporządzono kwartalnych informacji o udzielonych umorzeniach 
niepodatkowych należności budżetowych za lata 2018-2022, o których mowa 
w art. 60 ustawy o finansach publicznych; 

− nie upubliczniono za okresy: 2018-2020, IV kw. 2021 r. oraz za I kw. 2022 r. 
kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu jst, w tym kwoty deficytu albo 
nadwyżki, o których mowa w art. 60 ww. ustawy; 

− informacja o wykonaniu budżetu jst, w tym o deficycie albo nadwyżce 
udostępniana została z opóźnieniem (za: I kw. 2021 r. sporządzona 22.04.2021 r. 
i II kw. 2021 r. sporządzona 20.07.2021 r. - udostępnione 12.08.2021 r., za III kw. 
2021 r. sporządzona 21.10.2021 r. udostępniona 16.11.2021 r.), podczas gdy 
obowiązek w tym zakresie wynika z art. 37 ust. 1 pkt 1 i 2 ufp, zgodnie z którym 
zarząd jst podaje do publicznej wiadomości w terminie do końca miesiąca 
następującego po zakończeniu kwartału - kwartalną informację o wykonaniu 
budżetu jst, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach 
niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60. 

Ponadto z art. 6 ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej77 wynika m.in., że udostępnieniu podlega informacja publiczna, 
w szczególności o majątku publicznym, w tym o majątku jst. 
Z wyjaśnień Skarbnika wynika m.in., że opóźnienia w udostępnieniu informacji, brak 
kwartalnych informacji o udzielonych umorzeniach, brak udostępnienia informacji 

 
77 Dz. U. z 2022 r. poz. 902. 
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o wykonaniu budżetu, w tym deficytu albo nadwyżki wynikał z przeoczenia 
i ograniczonej ilości kadry z powodu absencji. 

(akta kontroli str. 356-359, 386-397, 1183 -1186) 

Gmina prawidłowo i rzetelnie wykonywała obowiązki w zakresie sprawozdawczości 
dotyczącej dochodów i mienia. Natomiast w zakresie realizacji obowiązków 
informacyjnych, dotyczących ww. nie zawsze postępowała prawidłowo - nie 
sporządzono niektórych informacji albo nie udostępniano informacji wymaganych 
przepisami ustawy o finansach publicznych, bądź dokonywano tego z opóźnieniem 
(informacje o wykonaniu budżetu jst, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki). 

 

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, przedstawia następujące wnioski: 

1. Terminowe podejmowanie w odniesieniu do zaległości podatkowych czynności 
zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, takich jak tytuły 
wykonawcze. 

2. Terminowe prowadzenie działań windykacyjnych należności cywilnoprawnych 
oraz monitorowanie zaległości zagrożonych przedawnieniem. 

3. Podjęcie działań pozwalających na skuteczne ograniczenie zobowiązań 
wymagalnych SZB. 

4. Rozpatrywanie wniosków o udzielanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych 
zgodnie z zasadami postępowania określonymi w uchwale Rady Gminy w sprawie 
udzielania ulg. 

5. Założenie i prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości zgodnie 
z EGiB. 

6. Podjęcie działań w zakresie zabezpieczenia interesów Gminy w zawieranych 
umowach dzierżawy, w szczególności w zakresie waloryzacji opłat. 

7. Podjęcie działań służących identyfikowaniu przypadków bezumownego 
korzystania z nieruchomości gminnych, a w wypadku ustalenia takich sytuacji - do 
uregulowania stanu prawnego w tym zakresie, w szczególności wystąpienie 
wobec posiadaczy nieruchomości władających nimi bez podstawy prawnej 
z roszczeniami petytoryjnymi lub uzupełniającymi, o których mowa w Kodeksie 
cywilnym. 

8. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych 
– budynków wykorzystywanych na potrzeby wspólnoty gminnej. 

9. Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku, w którym 
dokonywana jest obsługa interesantów. 

10. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg, ze szczególnym 
uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

11. Założenie i prowadzenie dla wszystkich dróg gminnych wymaganych książek dróg. 
12. Założenie i prowadzenie dzienników objazdu dróg gminnych. 
13. Opracowanie wymaganego projektu planu rozwoju sieci drogowej oraz projektu 

planu finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg. 
14. Uregulowanie prawnej formy władania nieruchomościami przedszkola 

publicznego i SZB. 
15. Podjęcie działań zmierzających do aktualizacji Statutu SZB, tak aby obejmował on 

wyłącznie zadania faktycznie realizowane przez Zakład. 
16. Ustalanie i pobieranie opłaty adiacenckiej. 
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17. Wprowadzenie zadeklarowanych procedur: monitorowania efektywności 
wykorzystania zasobu nieruchomości, windykacji i egzekwowania należności 
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, monitorowania zaległości, w tym 
zagrożonych przedawnieniem, monitorowania nieruchomości gminnych 
w zakresie ich kontroli, udostępniania i zabezpieczenia. 

18. Przestrzeganie wewnętrznych uregulowań określających zasady udzielania 
zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu 
ustawowego przy wyborze podmiotów, którym udzielane są takie zamówienia. 

19. Sporządzanie kwartalnych informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych 
należności budżetowych. 

20. Udostępnianie kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu jednostki, w tym 
w zakresie kwoty deficytu lub nadwyżki i terminowe udostępnianie tych informacji. 

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 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

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

 

Zielona Góra, dnia 14 czerwca 2022 r. 
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