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I. Dane identyfikacyjne 
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu1, ul. Krótka 2, 66-300 Międzyrzecz 

 

Dorota Żeberska, Kierownik Zakładu2, od 1 sierpnia 2016 r.  

 

1. Analiza realizacji dochodów jst oraz windykacja należności budżetowych. 

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

3. Gospodarowanie mieniem zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki. 

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

 

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

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze 

 

 

Ewa Grosse, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LZG/40/2022 z 4 kwietnia 2022 r.  

(akta kontroli str. 1-3) 

 

 
1   Dalej: Zakład, ZGL. 

2   Dalej: Kierownik. 

3   Dz. U. z 2022 r. poz. 623 (dalej: ustawa o NIK). 

Jednostka 
kontrolowana  
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 

W Zakładzie podejmowano działania w celu dochodzenia należności 
cywilnoprawnych, jednak działania te nie były w pełni skuteczne, a opóźnienia w ich 
podejmowaniu wiązały się ze wzrostem zaległości i przedawnieniem ich części5.  
W okresie objętym kontrolą w jednostce nie ustalono uregulowań wewnętrznych 
dotyczących windykacji należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz 
monitorowania zaległości, a  stan przejętego w zarząd przez ZGL w 2016 r. zasobu 
nieruchomości nie został w pełni zweryfikowany. Powyższe czynniki mogły sprzyjać 
powstawaniu nieprawidłowości w zakresie windykacji należności.  

Podjęcie decyzji o przyznaniu ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych 
każdorazowo poprzedzała szczegółowa analiza i wyjaśnienie przesłanek jej 
zastosowania (istnienie ważnego interesu dłużnika). Postępowanie nie było jednak  
w pełni zgodne z zasadami określonymi w uchwale Rady Miejskiej6 dotyczącymi 
organu uprawnionego do udzielania ulgi7.  

Przy udzielaniu ulg w spłacie należności cywilnoprawnych stanowiących pomoc de 
minimis przestrzegano przepisów prawa dotyczących udzielania tego rodzaju pomocy 
– ubiegający się o pomoc składał wymagane dokumenty, za wyjątkiem dotyczących 
dotychczas otrzymanej pomocy. Nieprawidłowym natomiast było zaniechanie 
wydawania zaświadczeń o udzielonej pomocy oraz realizacji obowiązków 
sprawozdawczych w tym zakresie.  

Udostępniając nieruchomości stanowiące własność Gminy Międzyrzecz8 Zakład 
postępował prawidłowo i rzetelnie - przestrzegał zasad określonych w uchwałach 
Rady Miejskiej9, a w zawartych umowach dzierżawy lub najmu należycie zabezpieczył 
interes Gminy. 

W okresie objętym kontrolą rzetelnie sporządzano sprawozdawczość budżetową oraz 
informacje o udzielonych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych,  
a ww. informacje terminowo przekazywano Burmistrzowi Międzyrzecza10.  

Podkreślenia wymaga, że jeszcze w toku kontroli NIK podjęto działania zmierzające 
do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

 

  

 
4  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. 
5   W okresie objętym kontrolą przedawnieniu uległy zaległości w wysokości 9,5 tys. zł (9,2% badanych zaległości 

należnych od zobowiązanych). 
6   Uchwała nr CXXXIX/378/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z 10 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych 

zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, 
warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowi pomoc publiczną oraz 
wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania ulg (dalej: uchwała w sprawie udzielania ulg). 

7   Tj. rozstrzyganie o ulgach przez Kierownika ZGL z przekroczeniem uprawnień w przypadku trzech spośród 
ośmiu wniosków dotyczących należności powyżej 2 tys. 

8   Dalej: Gmina. 
9   Tj. w uchwale nr XXXVI/354/17 z 19 czerwca 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 

Gminy Międzyrzecz, nr IX/7719 z 23 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania 
nieruchomościami Gminy Międzyrzecz oraz nr XXXI/282/21 z 23 lutego 2021 r. w sprawie zasad 
gospodarowania nieruchomościami Gminy Międzyrzecz. 

10  Dalej: Burmistrz. 

OCENA OGÓLNA 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe11 kontrolowanej działalności 

1. Windykacja należności budżetowych 

1.1. Zakład został utworzony12 jako jednostka budżetowa Gminy. Celem działalności 
ZGL jest m.in. zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym, lokalami użytkowymi, 
garażami, urządzeniami i nieruchomościami gruntowymi, będącymi własnością lub 
w użytkowaniu wieczystym Gminy i nie pozostającymi w zarządzie lub 
administrowaniu Urzędu Miejskiego lub innych jednostek organizacyjnych Gminy. 

(akta kontroli str. 7-14) 

Dochodzenie w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym roszczeń o zapłatę 
należności z tytułu używania lokalu, garażu, urządzeń lub gruntu (zarówno pod 
tytułem prawnym jak i bezumownie) należy do statutowych zadań Zakładu. 

W okresie objętym kontrolą w Zakładzie: 

- zadania windykacyjne wykonywał pracownik zatrudniony na stanowisku 
ds. windykacji należności13; 

- we współpracy z kancelarią prawną w ramach zawartych umów o świadczenie 
pomocy prawnej14 kierowano sprawy na drogę postępowania sądowego 
i egzekucyjnego, 

przy czym nie ustalono pisemnych procedur dochodzenia należności, co szerzej 
opisano w  dalszej części wystąpienia, w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”, 
w pkt. 2. 

(akta kontroli str. 11-30) 

Dochody wykonane w latach 2018-2021 wyniosły odpowiednio 2.676,9 tys. zł, 2.930,6 
tys. zł, 3.171,1 tys. zł i 3.376,8 tys. zł. 

Zaległości netto na koniec poszczególnych lat objętych kontrolą wyniosły: 1.695,8 tys. 
zł (2018 r.), 2.302,6 tys. zł (wzrost o 35,8% w 2019 r.), 2.655,4 tys. zł (wzrost o 15,3% 
w 2020 r.), 2.956,9 tys. zł (wzrost o 11,4% w 2021 r.). 

(akta kontroli str. 31-41) 

W latach 2018-2021: 

- wystawiono łącznie 1.256 wezwań do zapłaty15 na łączną kwotę 2.049,6 tys. zł16, 
w tym doręczono 1.242 wezwań do zapłaty (tj. 98,9% wystawionych wezwań) na 
łączną kwotę 2.021,3 tys. zł (tj. 98,6% kwoty, na którą wystawiono wezwania); 

 
11  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. 
12  Uchwała nr IX/75/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu (dalej: Rada Miejska) z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie 

utworzenia jednostki budżetowej do zarządzania gminnym zasobem lokalowym. 

13  W zakresie czynności pracownika przypisano: bieżącą analizę zaległości czynszu i innych opłat związanych 
z umowami najmu i dzierżawy, generowanie i wysyłanie wezwań do zapłaty, sporządzanie wypowiedzeń 
umów (z tytułu zadłużenia), prowadzenie rejestru dłużników, w tym spraw sądowych i wyroków 
egzekucyjnych, sporządzanie i kompletowanie dokumentacji spraw sądowych o zapłatę. 

14  W ramach zawartej umowy o świadczenie pomocy prawnej z 11 stycznia 2016 r. (na czas określony do 31 
grudnia 2018 r.), umowy z 1 stycznia 2019 r. (na czas określony do 31 grudnia 2021 r., wypowiedzenie umowy 
ze skutkiem na 30 września 2021 r.) oraz umowy z 1 września 2021 r. (na czas określony do 31 sierpnia 2022 
r.). 

15  Tj. odpowiednio 357 i 282 i 450 i 167 wezwań do zapłaty.  

16  Tj. odpowiednio 488,2 tys. zł, 341,7 tys. zł, 1.048,6 tys. zł i 171,1 tys. zł. 
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- skierowano na drogę postępowania sądowego łącznie 249 spraw17 na łączną 
kwotę 2.157,2 tys. zł18; 

- przekazano do egzekucji łącznie 102 tytuły wykonawcze do komornika 
sądowego19 na łączną kwotę 979,8 tys. zł20. 

Z powyższych danych wynika, że w 2019 r. nastąpił największy wzrost zaległości. 
Z kolei w 2020 r. Zakład istotnie zwiększył zakres podejmowanych działań 
zmierzających do wyegzekwowania zaległości.  

 (akta kontroli str. 42-45) 

Analizę terminowości i skuteczności prowadzonych działań windykacyjnych 
należności dochodzonych na drodze cywilnoprawnej przeprowadzono w oparciu  
o badanie najwyższych kwotowo zaległości z tytułu umów najmu lokali użytkowych, 
garaży oraz należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości, od 20 
zobowiązanych21. W wyniku ww. analizy ustalono m.in., że:  

− w przypadku braku dobrowolnej wpłaty, do 14 spośród 20 dłużników wysłano 
wezwanie do zapłaty lub przedsądowe wezwanie do zapłaty (w jednym 
przypadku dwukrotnie), natomiast w pozostałych sześciu przypadkach do 
dłużników nie kierowano wezwań do zapłaty ani nie podejmowano żadnych 
działań windykacyjnych, co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia, 
w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”, pkt 1; 

− pierwsze wezwania do zapłaty obejmowały należności naliczane od czasu: 

o protokolarnego przejęcia przez ZGL poszczególnych składników mienia do 
zarządzania w 2016 r. (wezwania do dziewięciu dłużników) – comiesięczne 
należności za okres powyżej 12 miesięcy w przypadku czterech spraw, 
powyżej 24 miesięcy w przypadku jednej sprawy, powyżej 36 miesięcy 
w przypadku trzech spraw i powyżej 48 miesięcy w przypadku jednej 
sprawy, 

o podpisania umowy (wezwania do trzech dłużników) – comiesięczne 
należności za okres powyżej 12 miesięcy - w przypadku 2 spraw oraz 
powyżej 24 miesięcy w przypadku jednej sprawy; 

o rozpoczęcia naliczania opłat za bezumowne korzystanie z mienia 
(wezwania do dwóch dłużników) – comiesięczne należności za okres 
powyżej 12 miesięcy - w przypadku jednej sprawy oraz powyżej 24 miesięcy 
w przypadku jednej sprawy; 

− w wezwaniach przesłanych podmiotom posiadającym zaległości zamieszczono 
informację o wysokości należności głównej oraz dotyczącą wysokości odsetek, 
sposobie w jaki można uiścić należność oraz informację o możliwości 
skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego w przypadku braku 
wpłaty należności; 

− w przypadku wezwań do zapłaty wyznaczono siedmiodniowy termin do zapłaty 
od daty doręczenia wezwania (wezwania przesyłano przesyłką poleconą),  
a w przypadku przedsądowych wezwań do zapłaty miesięczny termin do zapłaty 

 
17  Tj. odpowiednio 68 i 73 i 85 i 23 sprawy.  
18  Tj. odpowiednio 702,6 tys. zł, 592,2 tys. zł, 721,8 tys. zł i 140,5 tys. zł. 
19  Tj. odpowiednio 29 i 38 i 0 i 35 tytułów wykonawczych.  
20  Tj. odpowiednio 250,8 tys. zł, 372,6 tys. zł, zero zł, 356,4 tys. zł.  
21  Po pięciu zobowiązanych w każdym roku okresu objętego kontrolą na łączną kwotę zaległości w wysokości 

34,4 tys. zł (33,3% zaległości niemieszkalnych ogółem) na koniec 2018 r., 21,6 tys. zł (14,3%) na koniec 2019 
r., 29,9 tys. zł (21,2%) na koniec 2020 r. oraz 24,9 tys. zł (18,3%) na koniec 2021 r.  



 

6 

od daty doręczenia wezwania (przedsądowe wezwania do zapłaty przesyłano za 
zwrotnym potwierdzeniem odbioru); 

− żaden z dłużników nie dokonał wpłaty w terminie określonym w przesłanym 
wezwaniu; 

− wystąpiło siedem przypadków przedawnienia zaległości na łączną kwotę 9,5 tys. 
zł, co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia, w sekcji „Stwierdzone 
nieprawidłowości”, pkt 1. 

(akta kontroli str. 46-138, 205-206) 

W odniesieniu do dziewięciu zaległości po bezskutecznym upływie terminu 
określonego w przedsądowym wezwaniu do zapłaty skierowano sprawę na drogę 
postępowania sądowego. Badanie działań w tym zakresie wykazało, że: 

− w jednym przypadku pozew o zapłatę skierowano po dziewięciu dniach od 
terminu płatności określonym w przedsądowym wezwaniu do zapłaty,  
w pozostałych przypadkach liczba dni, po których kierowano pozew o zapłatę 
wynosiła powyżej 30 dni od terminu płatności określonego w przedsądowym 
wezwaniu do zapłaty (trzy sprawy22), powyżej 60 dni od terminu płatności 
określonego w przedsądowym wezwaniu do zapłaty (cztery sprawy23) oraz 
powyżej 90 dni od terminu płatności określonego w przedsądowym wezwaniu do 
zapłaty (jedna sprawa24); 

− w czterech przypadkach uzyskano prawomocny tytuł wykonawczy, przy czym  
w jednym przypadku dłużnik spłacił zadłużenie w całości, a w pozostałych 
przypadkach od daty doręczenia prawomocnego tytułu wykonawczego do daty 
skierowania sprawy na drogę egzekucji komorniczej w dwóch sprawach upłynęło 
pięć miesięcy, a w jednym przypadku25 pomimo upływu 23 miesięcy od 
doręczenia prawomocnego tytułu wykonawczego do czasu kontroli NIK nie 
skierowano sprawy na drogę egzekucji komorniczej, co szerzej opisano  
w dalszej części wystąpienia, w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”, pkt 1. 

(akta kontroli str. 46-50, 140-142, 207-208) 

1.2. W Zakładzie nie przyjęto procedur monitorowania zaległości, w tym zagrożonych 
przedawnieniem, co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia, w sekcji 
„Stwierdzone nieprawidłowości”, pkt 2.  

(akta kontroli str. 30, 205) 

W księgach rachunkowych Zakładu dokonywano odpisów aktualizujących  
w wysokości 100% należności w przypadku zalegania z płatnością na dzień bilansowy 
dłużej niż dziewięć miesięcy, co było zgodne z zarządzeniem nr 18/2016 Kierownika 
ZGL z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniającym zarządzenie nr 12/2016 Kierownika ZGL 
z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości. 

(akta kontroli str. 140-151) 

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

 Badanie działań windykacyjnych należności cywilnoprawnych wykazało brak 
działań lub opóźnienia w podejmowanych działaniach, tj.:  

 
22  ID 3000039 , ID 3000233, ID 3000390.   
23  ID 1023004, ID 3000517, ID 3000043, ID 1021004. 
24  ID 4000011. 
25  ID 3000233.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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a) w przypadku sześciu spośród 20 objętych badaniem zaległości przypisanych 
na kartotekach kontowych dłużników nie podejmowano żadnych działań 
zmierzających do wyegzekwowania zaległości, przy czym w toku kontroli 
NIK ustalono, że w trzech przypadkach bezpodstawnie ujęto w księgach 
rachunkowych należności (opis nieprawidłowości nr 3). W pozostałych 
trzech przypadkach pomimo istniejących zaległości w łącznej wysokości 2,9 
tys. zł na koniec 2019 r. i 11,3 tys. zł na koniec 2020 r. nie podjęto żadnych 
działań windykacyjnych26, co skutkowało przedawnieniem części 
zaległości27; 

b) w przypadku trzech dłużników po bezskutecznym upływie miesięcznego 
terminu do zapłaty od daty doręczenia wezwania nie skierowano spraw na 
drogę postępowania sądowego, przy czym jeden z dłużników28 dokonał 
zapłaty należności głównej wraz z odsetkami w łącznej wysokości 3,2 tys. zł 
po siedmiu miesiącach od terminu określonego w przedsądowym wezwaniu 
do zapłaty, a pozostałych dwóch dłużników29 nie dokonało zapłaty zaległości 
w wysokości 4,7 tys. zł do zakończenia czynności kontrolnych (tj. przez 
odpowiednio 44 i 18 miesięcy od terminu określonego w przedsądowym 
wezwaniu do zapłaty, co w pierwszym przypadku skutkowało 
przedawnieniem części zaległości); 

c) w przypadku trzech dłużników30 działania windykacyjne podjęto w 2018 r., 
podczas gdy zaległości w łącznej wysokości 19 tys. zł dotyczyły lat 2016  
– 2018, w przypadku czterech dłużników31 działania windykacyjne podjęto  
w 2019 roku, w stosunku do zaległości w łącznej wysokości 11 tys. zł 
dotyczących lat 2016 – 2019,  a w przypadku trzech dłużników32 działania 
windykacyjne podjęto dopiero w 2020 roku, pomimo iż zaległości w łącznej 
wysokości 13,6 tys. zł dotyczyły lat 2016 – 2020 r., co skutkowało 
przedawnieniem części zaległości33; 

d) w przypadku dwóch zmarłych dłużników nie podjęto działań zmierzających 
do ustalenia następców prawnych (spadkobierców) celem wyegzekwowania 
od nich należności w łącznej wysokości 5,9 tys. zł, pomimo iż od powzięcia 
informacji o śmierci dłużników upłynęło odpowiednio 38 miesięcy  
i 11 miesięcy, co w obu przypadkach skutkowało przedawnieniem części 
zaległości34; 

e) od czasu doręczenia prawomocnego tytułu wykonawczego do daty 
skierowania sprawy na drogę egzekucji komorniczej w dwóch sprawach 

 
26  ID 2068021 - zaległość na koniec 2019 r. wynosiła 2,9 tys. zł, ID 3000949 i ID 2064037 - zaległość na koniec 

2020 r. wynosiła odpowiednio 6,7 tys. zł i 4,6 tys. zł. 
27  Tj. w przypadku ID 2064037 dopuszczono do przedawnienia zaległości w wysokości 148,31 zł w 2019 r., 

926,06 zł w 2020 r. i 987,92 zł w 2021 r.  

28  ID 3000805. 
29  ID 3008612 – zaległość na koniec 2020 r. wynosiła 3 tys. zł, ID 3008892 – zaległość na koniec 2021 r. wynosiła 

1,7 tys. zł. 
30  ID 1023004 – wezwano do zapłaty 17 tys. zł, ID 3008612 – wezwano do zapłaty 1,3 tys. zł, ID 3000091 – 

wezwano do zapłaty 0,7 tys. zł. 
31  ID 3000233 – wezwano do zapłaty 1,9 tys. zł, ID 3000405 – wezwano do zapłaty 3,9 tys. zł, ID 300043 – 

wezwano do zapłaty 2,9 tys. zł, ID 4000011 – wezwano do zapłaty 2,3 tys. zł.  
32  ID 3000039 – wezwano do zapłaty 8,1 tys. zł, ID 3000390 – wezwano do zapłaty 1,4 tys. zł oraz ID 3000517 

wezwano do zapłaty 4,1 tys. zł. 
33  Przedawnieniu uległo 840,83 zł w 2019 r., 1.706,70 zł w 2020 r. i 395,77 zł w 2021 r. 

34  ID 3008256  - zaległość na koniec 2019 r. wynosiła 3,7 tys. zł i ID 3000091 - zaległość na koniec 2021 r. 
wynosiła 2,2 tys. zł. 
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upłynęło pięć miesięcy35, a w jednym przypadku36 pomimo upływu 23 
miesięcy od doręczenia prawomocnego tytułu wykonawczego do czasu 
kontroli NIK nie skierowano sprawy na drogę egzekucji komorniczej. 

Powyższe stanowiło naruszenie przepisu art. 42 ust. 5 i 6 z dnia 27 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych37, 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. 

W konsekwencji opóźnień w podejmowaniu działań windykacyjnych w przypadku 
siedmiu dłużników (opisanych w pkt. a-d) dopuszczono do przedawnienia 
zaległości na łączną kwotę 9,5 tys. zł, przy czym kwota przedawnionych 
zaległości w 2019 r. wyniosła 1,5 tys. zł38, w 2020 r.  - 4,6 tys. zł39, a w 2021 r. - 
3,5 tys. zł40.  

(akta kontroli str. 46-142, 205-208) 

Kierownik wyjaśniła, że: Natłok obowiązków był przyczyną opóźnień w podejmowaniu 
działań windykacyjnych przez Zakład. Ponadto okres pandemii Covid-19 utrudniał 
terminowe wykonywanie obowiązków. Obowiązki z zakresu windykacji należności 
wykonuje w zakładzie tylko jeden pracownik, który z uwagi na problemy kadrowe 
jednostki wielokrotnie obsługuje również sekretariat oraz wspomaga stanowisko ds. 
najmu. Ponadto wielkość przejętego zasobu oraz jakość przejętej od poprzedniego 
zarządcy dokumentacji spowodowała, że skala spraw do wyjaśnienia i problemów do 
rozwiązania uniemożliwiała terminowe i niezwłoczne działania. Dodatkowy etat na 
stanowisko ds. windykacji, który umożliwiłby rozdzielenie windykacji lokali 
mieszkalnych od nieruchomości niemieszkalnych zdecydowanie przyspieszyłby 
działania windykacyjne. 

Odnośnie kierowania spraw na drogę postępowania egzekucyjnego Kierownik 
wyjaśniła, że: Wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do komornika 
przygotowywane były przez poprzedniego pełnomocnika ZGL na podstawie 
przekazanych przez pracownika ds. windykacji dokumentów. Niestety pełnomocnik 
przetrzymywał korespondencję, długi był też okres oczekiwania na realizację 
przekazywanych do załatwienia spraw. Dlatego biorąc powyższe pod uwagę oraz 
utrudnioną współpracę, umowa o świadczenie usługi prawnej została przez ZGL 
wypowiedziana przed zakończeniem okresu na jaki została zawarta, tj. na dzień 30 
września 2021 r. Przy przekazywaniu spraw nowemu pełnomocnikowi poprzez 
przeoczenie nie przekazano sprawy, w której Zakład posiada tytuł wykonawczy  

 
35  ID 3000517 – 16 lipca 2021 r. doręczono prawomocny tytuł wykonawczy, a na drogę egzekucji komorniczej 

sprawę skierowano 16 grudnia 2021 r., ID 1021004 – 6 lipca 2021 r. doręczono prawomocny tytuł 
wykonawczy, a na drogę egzekucji komorniczej sprawę skierowano 17 grudnia 2021 r. 

36  ID 3000233 - 14 maja  2020 r. doręczono prawomocny tytuł wykonawczy.  
37  Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm. (dalej: ufp). 

38  ID 3000405 - należność główna 294,12 zł i odsetki 2,89 zł, ID 3000517 - należność główna 320,28 zł i odsetki 
4,09 zł, ID 30008256 - należność główna 284,25 zł i odsetki 2,80 zł, ID 2064037 - należność główna 147,30 
zł i odsetki 1,01 zł, ID 3008612 - należność główna 230,36 zł i odsetki 2,93 zł, ID 3000091 - należność główna 
116,80 zł i odsetki 1,49 zł, ID 3000390 - należność główna 99,88 zł i odsetki 1,28 zł.  

39  ID 3000517 - należność główna 960,84 zł i odsetki 57,16 zł, ID 30008256 - należność główna 1.137,00 zł i 
odsetki 60,98 zł, ID 2064037 - należność główna 883,80 zł i odsetki 42,26 zł, ID 3008612 - należność główna 
691,08 zł i odsetki 41,12 zł, ID 3000091 - należność główna 350,40 zł i odsetki 20,83 zł, ID 3000390 - 
należność główna 299,64 zł i odsetki 17,83 zł.  

40  ID 30008256 - należność główna 1.137,00 zł i odsetki 140,59 zł, ID 2064037 - należność główna 883,80 zł i 
odsetki 104,12 zł, ID 3008612 - należność główna 691,08 zł i odsetki 89,49 zł, ID 3000091 - należność główna 
350,40 zł i odsetki 45,37 zł. 
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z nadaną klauzulą wykonalności. Niniejsza sprawa zostanie przekazana niezwłocznie 
celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego. 

(akta kontroli str. 205-208) 

W toku kontroli NIK41 skierowano wniosek o wszczęcie egzekucji w ww. sprawie.  

 (akta kontroli str. 225-226) 

2. W kontekście wyżej opisanych nieprawidłowości działania podejmowane 
w ramach kontroli zarządczej, o której mowa w art. 68 ufp były niewystarczające 
i nie zapewniły skuteczności i efektywności działania Zakładu w obszarze 
windykacji. Kierownik Zakładu nie ustaliła procedur42 dotyczących: 

− windykacji i egzekwowania należności pieniężnych o charakterze 
cywilnoprawnym, tj. nie zostały określone terminy i warunki podejmowania 
w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania 
zobowiązania; 

− monitorowania zaległości, w tym zagrożonych przedawnieniem. 

(akta kontroli str. 30, 151, 205) 

Kierownik wyjaśniła, że: Do chwili obecnej z powodu natłoku obowiązków nie zostały 
przeze mnie wprowadzone zarówno procedury windykacji i egzekwowania 
należności, jak i procedury monitorowania zaległości, które normowałyby proces 
windykacyjny zakładu, wprowadzały niezbędne mechanizmy monitorowania 
zaległości oraz minimalizowały ryzyko powstawania przedawnień. Dostrzegając, że 
dotychczasowe działania w celu odzyskiwania należności i monitorowania zaległości 
wykonywane przez pracownika ds. windykacji oraz kontrola zarządcza w powyższym 
zakresie są niewystarczające rozpoczęłam w bieżącym roku opracowywanie 
pisemnych procedur windykacji i deklaruję, że ww. procedury po uzgodnieniach  
z radcą prawnym zostaną wprowadzone do stosowania w czerwcu br. 

(akta kontroli str. 205) 

 Od czasu przejęcia zasobu od Międzyrzeckiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. w 2016 r. do czasu kontroli NIK nie zweryfikowano 
danych przekazanych w systemie finansowym dotyczących zobowiązanych  
i naliczeń dokonywanych na ich kartotekach kontowych, a w konsekwencji 
naliczeń należności dokonywano bezpodstawnie. Powyższe dotyczy 
wykazanych w ewidencji Zakładu zaległości na 31 grudnia: 

- 2020 r. – wobec osoby fizycznej43 - naliczono należność w łącznej wysokości 
3,1 tys. zł, a w wyniku dalszych naliczeń wykazywana w ewidencji Zakładu 
należność wzrosła na koniec 2021 r. do 4 tys. zł, przy czym opłaty dotyczyły 
pomieszczenia przynależnego do lokalu mieszkalnego, przysługującego bez 
konieczności wnoszenia przez korzystającego dodatkowych opłat; 

- 2021 r. – wobec dwóch osób fizycznych44 - naliczono należności w łącznej 
wysokości 4,8 tys. zł. W toku kontroli NIK ustalono, że jedno z pomieszczeń 
znajduje się na działce gminnej (nr 393/2), która nie została przekazana 

 
41  Tj. 18 maja 2022 r.  

42  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. 

43  ID 3000775. 
44  ID 3000031, ID 3000559. 
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Zakładowi w administrowanie, natomiast w drugim przypadku zgodnie  
z zawartą umową lokalu mieszkalnego korzystanie z pomieszczenia 
gospodarczego przysługuje najemcy bez dodatkowych opłat. 

(akta kontroli str. 152-162, 205-207, 211-214, 227-229) 

Kierownik wyjaśniła, że: Zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą 
Międzyrzecz a Międzyrzeckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
cały zasób gminny będący w zarządzaniu Spółki winien zostać przez Spółkę 
przekazany dla ZGL. Porozumienie regulowało w szczególności zasady przekazania 
dokumentacji, terminy i formę poszczególnych czynności, rozliczenia finansowe, 
jednak nie zawierało zapisów dotyczących migracji danych z systemu finansowo-
księgowego Spółki do systemu finansowo-księgowego ZGL. Informatycy obu 
jednostek, jak również pracownicy firm obsługujących systemy finansowo-księgowe 
wszelkie działania dokonywali na podstawie ustnych dyspozycji. Dorozumiane było, 
że skoro zasób gminny przekazywany był od Spółki z udziałem Gminy do jednostki 
budżetowej tej samej Gminy to intencją właściciela ww. zasobu było, aby przekazać 
również dane w systemach. Niestety ogrom zasobu przekazywanego w krótkim 
czasie przy małej i niedoświadczonej załodze spowodował, że niemożliwe było 
dokonanie zgodności dokumentacji papierowej z danymi w systemie SARCZ. Zakład 
w pierwszych latach dokonywał czynności kontrolnych wraz z usuwaniem 
nieprawidłowości w zasobie mieszkaniowym, który był łatwiejszy do zdiagnozowania 
a dopiero w kolejnych latach można było tych czynności dokonywać w zasobie 
niemieszkalnym.  
Czynnikiem utrudniającym prowadzone działania weryfikacyjne i windykacyjne był 
brak dokumentacji lub dokumentacja niekompletna, nieaktualne dane (stan faktyczny 
nie jest zgodny z dokumentacją lub danymi w systemie finansowo-księgowym) lub 
brak danych kontaktowych. Zaległości dotyczące niemieszkalnego zasobu gminy 
zazwyczaj wymagają czynności kontrolnych i sprawdzających w terenie w celu 
zdiagnozowania zgodności danych z systemu z posiadaną dokumentacją oraz 
stanem faktycznym.  Często wysyłając wezwania do zapłaty powodowaliśmy, że 
dzierżawca/najemca po raz pierwszy zareagował na pisma. Był to kontakt, który 
umożliwiał nam skompletowanie dokumentacji oraz zdiagnozowanie lokalizacji 
przedmiotu umowy bądź bezumownego użytkowania. 

(akta kontroli str. 205-207) 

W toku kontroli NIK45 dokonano korekty naliczeń ww. należności.  

(akta kontroli str. 227-229) 

 

NIK ocenia negatywnie działalność Zakładu w badanym obszarze. Ocenę uzasadnia 
zakres i skala stwierdzonych nieprawidłowości. W Zakładzie nie przyjęto procedur 
windykacji i egzekwowania należności, nie prowadzono systematycznej kontroli 
terminowości zapłaty należności cywilnoprawnych, a działania windykacyjne 
podejmowano z opóźnieniem, co skutkowało wzrostem należności. W wyniku 
opóźnień bądź braku działań zmierzających do wyegzekwowania zaległości, 
dopuszczono do ich przedawnienia w łącznej kwocie 9,5 tys. zł (9,2% badanych 
zaległości należnych od zobowiązanych). 

 

 

 

 

 
45  Tj. 16 maja 2022 r.  

OCENA CZĄSTKOWA 
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2. Udzielanie ulg w należnościach pieniężnych mających 
charakter cywilnoprawny 

2.1. Rada Miejska w uchwale w sprawie udzielania ulg określiła szczegółowe zasady, 
sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych, warunki 
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowi pomoc 
publiczną oraz wskazała organ i osoby uprawnione do udzielania tych ulg.  

Kierownik Zakładu stosownie do postanowień ww. uchwały uprawniony został do 
udzielania ulg w zakresie należności przypadających ZGL, jeżeli wartość należności 
nie przekraczała 2 tys. zł.  

(akta kontroli str. 163-166) 

W okresie objętym kontrolą w zakresie należności przypadających Zakładowi: 

− na wniosek dłużnika udzielono 49 ulg na łączną kwotę 317,9 tys. zł46, w tym  
w 39 przypadkach rozłożono zaległości na raty, a w pozostałych 10 przypadkach 
zaległości umorzono (na łączną kwotę 55,1 tys. zł, co stanowiło 17,3% kwoty 
udzielonych ulg ogółem); 

− 24 dłużnikom umorzono należności cywilnoprawne z urzędu na łączną kwotę 
40,5 tys. zł.   

(akta kontroli str. 167-178) 

Badaniem w zakresie zgodności z zasadami i trybem określonym w uchwale Rady 
Miejskiej przy udzielaniu ulg objęto dokumentację dotyczącą wszystkich dziesięciu 
umorzeń należności cywilnoprawnych udzielonych na wniosek dłużnika w łącznej 
kwocie 55,1 tys. zł (100% kwoty umorzeń na wniosek dłużnika) oraz dziesięciu 
największych kwotowo umorzeń z urzędu w łącznej kwocie 27,5 tys. zł (67,9% kwoty 
umorzeń z urzędu). 

Objęte badaniem ulgi dotyczyły umorzenia opłat z tytułu najmu i dzierżawy lokali 
użytkowych oraz najmu lokali mieszkalnych.  

(akta kontroli str.179-180) 

W wyniku przeprowadzonego badania ustalono m.in., że: 

➢ w przypadku umorzeń na wniosek zobowiązanych (10 spraw):  

− Kierownik przyjmowała i dokonywała weryfikacji wniosków w sprawie udzielenia 
ulg w spłacie należności przypadających ZGL47 w zakresie ich kompletności bez 
względu na wnioskowaną kwotę należności, pomimo iż organem uprawnionym 
do weryfikacji wniosku i wezwania dłużnika do jego uzupełnienia w przypadku 
należności powyżej 2 tys. zł był Burmistrz, co szerzej opisano w dalszej części 
wystąpienia, w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”, pkt 1; 

− podjęcie decyzji o przyznaniu ulgi każdorazowo poprzedzono szczegółowym 
wyjaśnieniem okoliczności sprawy w zakresie przesłanek zastosowania ulgi i ich 
analizą;  

− wnioskodawcy złożyli dokumenty wymagane uchwałą w sprawie udzielania ulg, 
tj. w przypadku osób fizycznych informację o sytuacji majątkowej (wg wzoru 
określonego w załączniku do uchwały) oraz w przypadku osób prawnych 
dokumenty świadczące o sytuacji finansowej; 

 
46  Dwie ulgi w 2018 r. (brak umorzeń), 10 ulg w 2019 r. (dwa umorzenia), 21 ulg w 2020 r. (sześć umorzeń) oraz 

16 ulg w 2021 r. (dwa umorzenia).   
47  Dwa wnioski opiewały na należność do 2 tys. zł, natomiast pozostałych osiem na należność powyżej 2 tys. zł. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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− uzasadnienie przesłanki ważnego interesu dłużnika dokumentowano m.in. 
poprzez sporządzone przez pracownika ZGL analizy wniosku o umorzenie  
i dołączonych do niego dokumentów, dołączenie do akt sprawy opinii radcy 
prawnego oraz danych przedstawionych przez dłużnika; 

− w przypadku wniosków dotyczących należności do 2 tys. zł (dwie sprawy)  
należności umorzono w całości, a udzielenie ulgi nastąpiło poprzez 
oświadczenie woli Kierownika48 stosownie do § 5 ust. 2 i § 6 uchwały w sprawie 
udzielania ulg. W  przypadku wniosków dotyczących należności powyżej 2 tys. 
zł (8 spraw) pięć wniosków wraz z kompletną dokumentacją i rekomendacją 
Kierownika w sprawie umorzenia zaległości przekazywano Burmistrzowi jako 
organowi uprawnionemu do udzielenia ulg (gdy należność przekracza 2 tys. zł), 
a udzielenie ulgi nastąpiło poprzez oświadczenie woli Burmistrza49 stosownie do 
§ 5 ust. 1 i § 6 uchwały w sprawie udzielania ulg,  natomiast w pozostałych trzech 
przypadkach Kierownik podejmowała decyzję samodzielnie wyłącznie co do 
części wniosku, tj. do 2 tys., a żadna ze spraw nie została przekazana do 
Burmistrza celem podjęcia merytorycznej decyzji o udzieleniu bądź odmowie 
udzielenia ulgi przez organ uprawniony, co szerzej opisano w dalszej części 
wystąpienia, w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”, pkt 2; 

− każdorazowo dokonano odpisu umorzonych należności w księgach 
rachunkowych Zakładu; 

➢ w przypadku umorzeń z urzędu (10 spraw):  

− zastosowanie ulg było zgodne z przyjętą uchwałą w sprawie udzielania ulg, 
tj. należności zostały umorzone z uwagi na śmierć dłużników, którzy nie 
pozostawili żadnego majątku (dziewięć spraw) bądź gdy postępowanie 
egzekucyjne okazało się nieskuteczne (jedna sprawa);  

− podjęcie decyzji o przyznaniu ulgi każdorazowo poprzedzono szczegółowym 
wyjaśnieniem okoliczności sprawy w zakresie przesłanek zastosowania ulgi i ich 
analizą, a decyzję a umorzeniu podął organ uprawniony, tj. Kierownik Zakładu 
(pięć spraw) oraz Burmistrz (pięć spraw); 

− każdorazowo dokonano odpisu umorzonych należności w księgach 
rachunkowych Zakładu. 

(akta kontroli str. 179-182) 

W Gminie nie przyjęto uchwał (uprawnienie fakultatywne), o których mowa w art. 15 
zzzf oraz 15 zzzg ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych50 dotyczących 
możliwości odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym,  
w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku 
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu Covid-19. 

Trudna sytuacja dłużników wywołana pandemią Covid-19 była przyczyną udzielenia 
ulg w spłacie należności w trzech przypadkach w 2020 r. (9,5% wszystkich 
udzielonych ulg) oraz w dwóch przypadkach w 2021 r. (12,5% wszystkich udzielonych 
ulg). Podstawą udzielonych ulg była każdorazowo uchwała w sprawie udzielania ulg. 

(akta kontroli str. 168-175, 209) 

 
48  W formie pisemnej.  
49  Burmistrz każdorazowo podejmował (w formie pisemnej poprzez podpis w aktach sprawy) decyzję 

o umorzeniu należności.    
50  Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, ze zm. 
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2.2. Pięć spośród wszystkich udzielonych w latach 2018-2021 ulg w spłacie 
należności cywilnoprawnych stanowiło pomoc de minimis. Badaniem w zakresie 
prawidłowości stosowania zasad udzielania tej pomocy przy udzielaniu ulg w spłacie 
należności objęto dokumentację wszystkich pięciu spraw na łączną kwotę 
udzielonych ulg w wysokości 10,6 tys. zł.  

W wyniku przeprowadzonego badania ustalono m.in., że:  

- we wszystkich przypadkach wnioskodawcy przed uzyskaniem pomocy de 
minimis przedłożyli formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się 
o pomoc de minimis oraz sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe, 
co stanowiło spełnienie wymogów określonych w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej51; 

− żaden z wnioskodawców nie przedłożył zaświadczeń o udzielonej pomocy de 
minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał  
w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go 
lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym 
okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 
co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia, w sekcji „Stwierdzone 
nieprawidłowości”, pkt 3; 

− beneficjentom pomocy nie wydawano zaświadczeń stwierdzających,  
że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis, co szerzej opisano  
w dalszej części wystąpienia, w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”, pkt 4. 

(akta kontroli str. 179-180, 183, 209-210, 216-218) 

 

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

 W Zakładzie przyjmowano i weryfikowano wnioski o udzielenie ulg w spłacie 
należności cywilnoprawnych w zakresie ich kompletności, pomimo iż kwota 
żądania przewyższała 2 tys. zł, co było niezgodne z § 7 ust. 1 oraz ust. 4 uchwały 
Rady Miejskiej w sprawie udzielania ulg, który stanowi że wniosek o udzielenie 
ulgi w spłacie należności dłużnik składa organowi uprawnionemu i to ten organ 
dokonuje weryfikacji wniosku w zakresie jego kompletności i może wezwać 
dłużnika do jego uzupełnienia. Zgodnie z § 5 ust. 2 kierownicy gminnych 
jednostek budżetowych w zakresie należności przypadających tym jednostkom 
są uprawnieni do udzielania ulg, jeżeli wartość należności nie przekracza 2 tys. 
zł, a powyżej tej kwoty uprawnionym organem jest Burmistrz. 

Powyższe dotyczyło siedmiu z ośmiu wniosków, w których wnioskowana wartość 
należności do umorzenia przekraczała 2 tys. zł, łącznie 40,4 tys. zł52. W pięciu 
z ww. spraw Zakład wzywał dłużników do uzupełnienia wniosku.   

(akta kontroli str.163-167, 179-180, 208) 

Kierownik wyjaśniła, że: Faktycznie przyjęte przy rozpatrywaniu wniosków  
o udzielenie ulg w spłacie należności postępowanie nie było w pełni zgodne  

 
51  Dz. U. z 2021 r. poz. 743, ze zm., dalej: ustawa o pomocy publicznej. 
52   Tj. wniosku osoby fizycznej z 17 września 2020 r. na kwotę 15,8 tys. zł, wniosku osoby fizycznej prowadzącej 

działalność gospodarczą z 2 kwietnia 2020 r. na kwotę 3,1 tys. zł, wniosku osoby prawnej z 29 października 
2020 r. na kwotę 3,1 tys. zł, wniosków osób fizycznych z 14 i 29 września 2020 r. na kwotę odpowiednio 11,2 
tys. zł i 2,4 tys. zł oraz dwóch wniosków osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, tj. wniosku 
z 7 kwietnia 2020 r. na kwotę 2,1 tys. zł oraz wniosku z 27 stycznia 2021 r. na kwotę 2,7 tys. zł. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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z postanowieniami uchwały Rady Miejskiej, jednakże przyjęte rozwiązanie ustalone 
podczas rozmów z Burmistrzem miało na celu przygotowanie dokumentów tak, aby 
organ uprawniony, w tym przypadku Burmistrz miał kompletne, rzetelne  
i wyczerpujące dane w momencie podjęcia decyzji o udzieleniu ulgi bądź odmowie jej 
udzielenia. Ustalone zostało pomiędzy Burmistrzem i kierownikiem ZGL, że ZGL 
weryfikuje kompletność dokumentów i danych, wzywa do uzupełnienia wniosku  
i przekazuje kompletny wniosek do decyzji Burmistrza. Przyjęte rozwiązanie, które 
sprawdza się w praktyce zostanie przeze mnie zgłoszone do projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg 
w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. Ponieważ ww. 
uchwała nie była aktualizowana od 2010 r. w mojej ocenie zasadnym byłoby również 
zwiększyć wartość należności, do której uprawniony do udzielenia ulgi byłby kierownik 
ZGL. 

(akta kontroli str. 208) 

 W przypadku trzech wniosków o umorzenie należności wyższych niż 2 tys. zł53 
Kierownik Zakładu samodzielnie udzieliła częściowej ulgi w spłacie należności 
(każdorazowo o wartości jednostkowej 2 tys. zł) nie przekazując sprawy 
Burmistrzowi celem podjęcia merytorycznej decyzji o udzieleniu bądź odmowie 
udzielenia ulgi54 przez organ uprawniony. 

Powyższe było niezgodne z postanowieniami  uchwały w sprawie udzielania ulg 
bowiem § 5 ust. 1 tej uchwały stanowi, że organem uprawnionym do udzielania 
ulg jest Burmistrz Międzyrzecza, natomiast kierownicy gminnych jednostek 
budżetowych w zakresie należności przypadających tym jednostkom są 
uprawnieni do udzielania ulg, jeżeli wartość należności nie przekracza 2 tys. zł 
(z § 5 ust. 1 ww. uchwały).  

(akta kontroli str.163-166, 179-180, 208-209) 

Kierownik wyjaśniła, że: Wszystkie sprawy, które nie zostały przekazane do 
rozpatrzenia Burmistrzowi dotyczyły wnioskodawców korzystających z zasobu 
niemieszkalnego wykorzystywanego do prowadzenia przez nich działalności 
gospodarczej, a wnioskodawcy zwracali się o pomoc tzw. covidową. Była to sytuacja 
wyjątkowa zarówno dla dłużników, jak i dla pracowników zakładu. W Gminie nie 
przyjęto uchwały o pomocy w czasie pandemii Covid-19 i dlatego przy rozpatrywaniu 
wniosków, w celu przyspieszenia postępowania, które wydłużało się ze względu na 
kwarantannę dokumentów, utrudnienia w kontaktach z wnioskodawcami oraz pracę 
zdalną pracowników zakładu i urzędu oceniałam sytuację wyjątkowo […]. Ponadto 
należy zauważyć, że najemcy nie odwoływali się od podjętych decyzji. 

(akta kontroli str. 208-209) 

 Każdemu z pięciu wnioskodawców55  udzielono pomocy de minimis w związku  
z udzielaniem ulg w spłacie należności cywilnoprawnych pomimo 
niekompletności dokumentacji niezbędnej do udzielenia tej pomocy 
(wnioskodawcy nie złożyli zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis oraz 

 
53  Wnioskodawca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) we wniosku z 2 kwietnia 2020 r. wnosił 

o umorzenie należności w wysokości 3.100,98 zł, wnioskodawca (osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą) we wniosku z 7 kwietnia 2020 r. wnosił o umorzenie należności w wysokości 2.025,67 zł, 
wnioskodawca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) we wniosku z 27 stycznia 2021 r. 
wnosił o umorzenie należności w wysokości 2.659,71 zł.  

54  Stosownie do § 6 ust. 2 uchwały w sprawie udzielania ulg odmowa udzielenia ulgi następuje w formie 
oświadczenia woli organu uprawnionego. 

55  ZGL.4151.5.2020.ND – umorzono kwotę 2 tys. zł, ZGL.4151.5.2020.ND – umorzono kwotę 3,1 tys. zł, 
ZGL.4151.6.2020.ND – umorzono kwotę 2 tys. zł, ZGL.4151.4.2021.ND – umorzono kwotę 1,6 tys.  zł, 
ZGL.4151.6.2021.ND – umorzono kwotę 2 tys. zł.  
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pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jaką otrzymali w roku, w którym 
ubiegali się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo 
oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo 
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie),  co stanowiło 
naruszenie wymogu określonego w art. 37 ust. 7 ustawy o pomocy publicznej, 
zgodnie z którym do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc 
zaświadczeń lub oświadczeń pomoc nie może być udzielona temu podmiotowi. 

W trzech przypadkach w wezwaniach do uzupełnienia wniosku wskazywano, że 
ww. zaświadczenia lub oświadczenia są wymagane do udzielenia pomocy de 
minimis, a w pozostałych dwóch przypadkach56 nie wzywano wnioskodawców 
do uzupełnienia wniosków.  

(akta kontroli str. 183, 209-210) 

Kierownik wyjaśniła, że: Brak zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis albo 
oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy był spowodowany brakiem szczegółowej 
wiedzy w zakresie wymaganych dokumentów przy udzielaniu pomocy publicznej. 
Błędnie przyjęliśmy, że dane wykazane w składanych przez wnioskodawców 
formularzach zawierają wszystkie wymagane dane przy ubieganiu się pomoc 
publiczną.  

(akta kontroli str. 209-210) 

 Kierownik (podmiot udzielający pomocy) nie wydał beneficjentom57 pomocy 
zaświadczeń stwierdzających, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de 
minimis, co stanowiło naruszenie przepisu art. 5 ust. 3 ustawy o pomocy 
publicznej. 

(akta kontroli str. 183, 216-218) 

Kierownik wyjaśniła, że: Nieprawidłowość spowodowana była brakiem wiedzy  
o obowiązkach dotyczących wydawania beneficjentom pomocy zaświadczeń 
stwierdzających, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis. Zarówno ja, 
jak i pracownicy zakładu nie braliśmy udziału w szkoleniach w powyższym zakresie.   

(akta kontroli str. 216-218) 

Postępowanie przy udzielaniu ulg w spłacie należności cywilnoprawnych na wniosek 
dłużnika nie było w pełni zgodne z zasadami określonymi w uchwale Rady Miejskiej 
w sprawie udzielania ulg z uwagi m.in. na rozstrzyganie o ulgach przez Kierownika 
ZGL z przekroczeniem uprawnień, niemniej jednak podjęcie decyzji o przyznaniu ulgi 
każdorazowo poprzedzono szczegółowym wyjaśnieniem okoliczności sprawy  
w zakresie przesłanek zastosowania ulgi i ich analizą. W przypadku umorzeń z urzędu 
zastosowanie ulg było prawidłowe, tj. zgodne z przyjętą uchwałą w sprawie udzielania 
ulg. Natomiast w Zakładzie nie przestrzegano obowiązujących wymogów w zakresie 
pomocy de minimis w związku z udzielaniem ulg w spłacie należności 
cywilnoprawnych, tj. udzielano pomocy pomimo niekompletności dokumentacji 
niezbędnej do udzielenia tej pomocy oraz nie wydawano zaświadczeń 
stwierdzających, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis.    

 

 

 

 

 
56  ZGL.4151.4.2021.ND, ZGL.4151.6.2020.ND. 
57  ZGL.4151.5.2020.ND, ZGL.4151.6.2020.ND, ZGL.4151.4.2021.ND, ZGL.4151.6.2021.ND. 
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3. Gospodarowanie mieniem zgodnie z zasadami 
prawidłowej gospodarki 

W okresie objętym kontrolą, zasady udostępniania nieruchomości stanowiących 
własność Gminy zostały określone w uchwałach Rady Miejskiej, tj. uchwale nr 
XXXVI/354/17 z 19 czerwca 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania 
nieruchomościami Gminy Międzyrzecz, nr IX/7719 z 23 kwietnia 2019 r. o zmianie 
uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Międzyrzecz 
oraz nr XXXI/282/21 z 23 lutego 2021 r. w sprawie zasad gospodarowania 
nieruchomościami Gminy Międzyrzecz. 

(akta kontroli str. 184-192) 

W latach 2018-2021 Zakład zawarł 429 umów58, w wyniku których udostępniono 
nieruchomości wchodzące w skład zasobu, w tym 150 umów dotyczyło nieruchomości 
zabudowanych, a 279 umów nieruchomości gruntowych.  

Szczegółowym badaniem objęto 12 postępowań, w tym pięć postępowań dotyczyło 
oddania nieruchomości w najem, a siedem oddania nieruchomości w dzierżawę.  
W wyniku badania ustalono m.in., że w okresie objętym kontrolą:  

- w przypadku nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia lub wynajęcia 
na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata (dwie nieruchomości udostępnione na 
10 lat), na czas nieoznaczony (jedna nieruchomość) oraz w przypadku, gdy po 
umowie zawartej na czas oznaczony do trzech lat strony zawierały kolejne 
umowy, których przedmiotem była ta sama nieruchomość (trzy nieruchomości 
udostępnione na rzecz dotychczasowych dzierżawców i najemców) 
przestrzegano zasad określonych w  ww. uchwałach Rady Miejskiej; 

− we wszystkich przypadkach sporządzano i podawano do publicznej wiadomości 
wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę, przy 
czym w jednym przypadku po odstąpieniu od trybu przetargowego59 zawarto 
umowę w trybie bezprzetargowym bez ponownego upublicznienia wykazu  
o przeznaczeniu nieruchomości do najmu w trybie bezprzetargowym z niższą 
stawką, co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia, w sekcji „Stwierdzone 
nieprawidłowości”; 

− informację o zamieszczeniu wykazu podawano do publicznej wiadomości przez 
ogłoszenie w prasie lokalnej;  

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

- we wszystkich umowach zawarto zapisy dotyczące warunków waloryzacji 
czynszu, zasad ustalenia odsetek umownych za niedochowanie terminu zapłaty 
czynszu, zasad ponoszenia opłat za media oraz odpowiedzialności za 
zniszczenie udostępnionego mienia; 

- w trzech przypadkach korzystający z udostępnionych nieruchomości z zasobu 
wpłacali czynsz oraz inne należności wynikające z umowy w terminach 
określnych w umowach; w pozostałych przypadkach każdorazowo naliczano 
odsetki za zwłokę.    

(akta kontroli str. 184-204, 210) 

 
58  Tj. 120 umów w 2018 r., 132 umowy w 2019 r., 103 umowy w 2020 r. i 74 umowy w 2021 r.  
59  Zgodnie z zarządzeniem nr 22/2017 Kierownika ZGL z dnia 15.12.2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania 

lub wynajęcia nieruchomości, stanowiących własność Gminy Międzyrzecz, będących w zarządzaniu ZGL 
w Międzyrzeczu z uwagi na drugi przetarg zakończony wynikiem negatywnym.  

OBSZAR 

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

W przypadku umowy najmu garażu60 zawartej 11 stycznia 2018 r. na okres 3 lat, po 
odstąpieniu od przetargowego trybu zawarcia umowy, wbrew przepisowi art. 35 ust 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami61 nie sporządzono 
i nie upubliczniono wykazu dla ww. nieruchomości ze wskazaniem bezprzetargowego 
trybu zawarcia umowy.  

(akta kontroli str. 195-200, 210) 

Kierownik wyjaśniła: Garaż w Kęszycy Leśnej przez wiele miesięcy nie był 
wynajmowany z powodu braku chętnych na najem. ZGL ogłosił dwa przetargi, które 
zakończyły się wynikiem negatywnym z powodu braku zainteresowanych. Kilka 
miesięcy po tych przetargach do ZGL wpłynął wniosek o najem przedmiotowego 
garażu. […] przez nieuwagę nie upubliczniono wykazu o przeznaczeniu garażu do 
najmu w trybie bezprzetargowym […] Pracownicy błędnie uznali, że obowiązek 
upublicznienia został spełniony poprzez wywieszenie wykazu o przeznaczeniu garażu 
do wynajęcia w trybie przetargowym i zamknięciem negatywnie dwóch przetargów. 

 

(akta kontroli str. 210) 

Zakład zasadniczo prawidłowo postępował przy udostępnianiu nieruchomości 
wchodzących w skład zasobu. Zakład przestrzegał zasad określonych w uchwałach 
Rady Miejskiej dotyczących udostępniania nieruchomości stanowiących własność 
Gminy. W umowach dotyczących udostępniania nieruchomości (dzierżawy i najmu) 
zawarto m.in. zapisy dotyczące warunków waloryzacji czynszu, zasad ustalenia 
odsetek umownych za niedochowanie terminu zapłaty czynszu oraz 
odpowiedzialności za zniszczenie udostępnionego mienia, co służyło zabezpieczeniu 
interesu Gminy. Informację o zamiarze oddania nieruchomości w najem/dzierżawę 
poza jednym wyjątkiem upubliczniano zgodnie z wymogami prawa.  

 

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

Zakład zgodnie z ewidencją księgową wykazywał dane o zaległościach62  
w sprawozdaniach: Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów oraz Rb-N 
sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych. 

W toku kontroli NIK stwierdzono natomiast nierzetelne sporządzenie ww. sprawozdań 
wynikające z błędnych naliczeń należności (opisanych w nieprawidłowości nr 3 
obszaru pierwszego niniejszego wystąpienia).  

 

(akta kontroli str. 140-162) 

Zakład nie przekazywał danych dotyczących udzielonej pomocy de minimis 
Prezesowi UOKiK, co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia, w sekcji 
„Stwierdzone nieprawidłowości”. 

(akta kontroli str. 183, 216-218) 

 
60  ID 3000043. 

61  Dz. U. z 2021 r. poz.1899, ze zm. 

62  Badaniem objęto 20 największych kwotowo zaległości (opis w obszarze pierwszym niniejszego wystąpienia).   

Stwierdzona 
nieprawidłowość 
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Zakład sporządzał i przekazywał Burmistrzowi kwartalne informacje o udzielonych 
umorzeniach w należnościach cywilnoprawnych. Ww. informacje zawierały rzetelne 
dane i były terminowo przekazywane do Urzędu Miejskiego. 

(akta kontroli str. 30, 179-182, 215) 

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

Zakład nie sporządził i nie przekazał Prezesowi UOKiK (za pomocą Systemu 
rejestracji pomocy publicznej – aplikacji SHRIMP) sprawozdania o udzielonej pomocy 
de mimimis przedsiębiorcom z tytułu udzielonych ulg w spłacie należności 
cywilnoprawnych63, co stanowiło naruszenie przepisu art. 32 ust. 1 ustawy o pomocy 
publicznej.  

(akta kontroli str. 183, 216-218) 

Kierownik wyjaśniła, że: Nieprawidłowość spowodowana była brakiem wiedzy  
o obowiązkach sprawozdawczych z udzielonej pomocy de minimis. Zarówno ja, jak  
i pracownicy zakładu nie braliśmy udziału w szkoleniach w powyższym zakresie. 

(akta kontroli str. 216-218) 

Zakład rzetelnie i terminowo przekazywał Burmistrzowi dane o udzielonych 
umorzeniach w należnościach cywilnoprawnych, a także sporządzał 
sprawozdawczość budżetową, przy czym w toku kontroli stwierdzono 
nieprawidłowość, która skutkowała błędnym ujmowaniem danych w ewidencji 
księgowej. Ponadto nie wywiązywano się z obowiązków sprawozdawczych  
o udzielonej pomocy de minimis.  

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

 

 Wprowadzenie procedur windykacji i egzekwowania należności pieniężnych  
o charakterze cywilnoprawnym oraz monitorowania zaległości. 

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

 Rozpatrywanie wniosków oraz udzielanie ulg w spłacie należności 
cywilnoprawnych zgodnie z zasadami postępowania określonymi w uchwale 
Rady Miejskiej w sprawie udzielania ulg.  

 Egzekwowanie od wnioskodawców ubiegających się o udzielenie pomocy 
de minimis wszystkich wymaganych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia 
wniosku o udzielenie tej pomocy. 

 Wydawanie beneficjentom pomocy zaświadczeń stwierdzających, że udzielona 
pomoc publiczna jest pomocą de minimis. 

 Każdorazowe sporządzenie i upublicznienie wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę.  

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

 
63  W sprawach: ZGL.4151.5.2020.ND, ZGL.4151.6.2020.ND, ZGL.4151.4.2021.ND, ZGL.4151.6.2021.ND. 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Zielonej Górze. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 30 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, 7 czerwca 2022 r. 
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