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Pani 

Łukasz Borowiak 

Prezydent  

Miasta Leszna 

     

          

 

Wystąpienie pokontrolne  

 

Działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku                         

o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137, ze zm.), informuję  

o wynikach kompleksowej kontroli gospodarki finansowej obejmującej rok budżetowy 2020, 

a w miarę potrzeb także inne lata. 

 

Wyniki niniejszej kontroli wykazały nieprawidłowości i uchybienia opisane                          

w protokole kontroli, podpisanym w dniu 19 maja 2022 r., spowodowane nieprzestrzeganiem 

obowiązujących przepisów prawa, a mianowicie: 

 

I. 

1. W zakresie prowadzonych w 2020 roku ksiąg rachunkowych i ewidencji księgowej 

stwierdzono nieprawidłowości naruszające przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r.  

o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra 

Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów 

kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek 

budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych 

oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911, ze zm., a od dnia 03.03.2020 r.  

Dz. U. z 2020 r. poz. 342), a także przepisów wewnętrznych, a mianowicie: 

1) W zakresie stosowanych w roku 2020 kont w ramach ksiąg Urzędu Miasta Leszna 

kontrola wykazała, że: 

a) w roku 2020 prowadzono ewidencję pozabilansową na kontach 910 „Podział na 

zadania” i 921 „Grunty przekazane w trwały zarząd” nieujętych w wykazie kont 

księgi głównej Urzędu Miasta Leszna stanowiącym załącznik Nr 2 do 

obowiązującego do dnia 22.10.2020 r. zarządzenia Nr K/707/2019 Prezydenta 

Miasta Leszna z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia przyjętych zasad 

(polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta Leszna – jednostki budżetowej, jak 

również do obowiązującego od dnia 23.10.2020 r. zarządzenia Nr K/543/2020 

Prezydenta Miasta Leszna z dnia 23 października 2020 r. w sprawie ustalenia 

przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta Leszna – jednostki 

budżetowej. 

b) w wykazie kont księgi głównej stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia  

Nr K/707/2019 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 31 grudnia 2019 roku (jak również 

do zarządzenia Nr K/543/2020 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 23 października  

2020 r.) wskazano m.in. takie konta pozabilansowe jak: 



- 101-Q – „Kasa”, 

- 130-Q – „Rachunek bieżący jednostki”, 

- 141-Q – „Środki pieniężne w drodze”, 

- 201 – „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – zobowiązania”, 

- 202 – „Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami – należności”, 

- 221-Q – „Należności z tytułu dochodów budżetowych”, 

- 224 – „Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków 

europejskich”, 

- 229 – „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”, 

- 234 – „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”, 

- 240 – „Pozostałe rozrachunki”. 

Jednakże w zakładowym planie kont Urzędu nie wskazano w odniesieniu do w/w 

kont przyjętych zasad klasyfikacji zdarzeń czy też zasad prowadzenia kont ksiąg 

pomocniczych stosownie do przepisu art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy  

o rachunkowości. Z powyższego wynika również, że ujęte w zakładowym planie 

kont konta pozabilansowe miały numery zbieżne z numerami stosowanych kont 

bilansowych co było niezgodne z przepisami § 20 ust. 1 rozporządzenia. 

 

Stosownie do przepisu § 19 rozporządzenia plan kont dla jednostek budżetowych  

i samorządowych zakładów budżetowych określony załącznikiem Nr 3  

do rozporządzenia stanowi podstawę do opracowania zakładowego planu kont dla 

danej jednostki budżetowej, natomiast stosownie do § 20 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 

konta wskazane w planach kont traktuje się jako standardową liczbę kont, która może 

być ograniczona jedynie o konta służące do księgowania operacji gospodarczych 

niewystępujących w jednostce lub placówce albo uzupełniona o konta zgodne co do 

treści ekonomicznej, w tym również przy wykorzystaniu symboli kont, które nie mają 

zastosowania w jednostce. 

2) W ewidencji księgowej (pozabilansowej) nie ujęto wartości gruntów stanowiących 

własność Skarbu Państwa, w stosunku do których Miasto Leszno dysponuje prawem 

użytkowania wieczystego. Powyższe było wynikiem tego, że nie określono  

w zakładowym planie kont sposobu ujmowania w ewidencji pozabilansowej 

powyższych gruntów.  

Zgodnie z zasadami tworzenia ewidencji pozabilansowej, służy ona do ujmowania 

zdarzeń gospodarczych, które nie stanowią operacji gospodarczych i w związku z tym 

nie wpływają na zmianę aktywów i pasywów ani na zmianę przychodów i kosztów 

jednostki, jednak z uwagi na określone potrzeby jednostki, np. sprawozdawcze, 

kontrolne czy informacyjne - wymagają zarejestrowania. 

Z przepisów § 20 ust. 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia wynika, że zakładowy plan kont 

powinien zapewnić możliwość sporządzania sprawozdań finansowych, sprawozdań 

budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach.  

3) Nie dokonywano odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od posiadanych praw 

wieczystego użytkowania gruntów (z ewidencji księgowej wynika ich wartość 

w kwocie 2.447.917,58 zł). 

W załączniku Nr 4 pn. „Metody wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień 

bilansowy oraz ustalania wyniku finansowego” do obowiązującego do dnia 

22.10.2020 r. zarządzenia Nr K/707/2019 Prezydenta Miasta Leszna z dnia  

31 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 

dla Urzędu Miasta Leszna – jednostki budżetowej, jak również do obowiązującego od 

dnia 23.10.2020 r. zarządzenia Nr K/543/2020 Prezydenta Miasta Leszna z dnia  

23 października 2020 r. w sprawie ustalenia przyjętych zasad (polityki) 



rachunkowości dla Urzędu Miasta Leszna – jednostki budżetowej nie określono zasad 

umarzania posiadanych praw użytkowania wieczystego gruntów. 

Powyższe naruszyło art. 31 ust. 2 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym wartość 

początkową środków trwałych - z wyjątkiem gruntów niesłużących wydobyciu 

kopalin metodą odkrywkową - zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe 

dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości, na skutek używania lub 

upływu czasu. 

4) W bilansie Urzędu Miasta Leszna sporządzonym na dzień 31.12.2020 r. w aktywach 

trwałych wykazano w pozycji A.II.1.1.1 „Grunty stanowiące własność jednostki 

samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom” 

kwotę 0,00 zł, pomimo że wartość gruntów stanowiących własność Miasta Leszna, 

przekazanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom na dzień 31.12.2020 r. 

wynosiła 65.839.552,46 zł.  

Powyższe działanie stanowiło naruszenie przepisów art. 4 ust. 1 i 2 ustawy  

o rachunkowości. 

5) Biuro Gospodarki Komunalnej i Biuro ds. uzależnień prowadziło ewidencję 

analityczną do konta 013 „Pozostałe środki trwałe” przy pomocy programu Word, 

który nie jest programem księgowym, spełniającym wymogi wynikające z przepisów 

art. 13 ust. 4 i 5 ustawy o rachunkowości.  

Biuro Gospodarki Komunalnej sporządzało ewidencje ilościowo-wartościowe 

pozostałych środków trwałych na poszczególne lata. Z ustaleń kontroli wynika,  

że sporządzono ewidencje z następujących lat: 2008, 2012, 2015, 2017, 2018, 2019, 

2020 (ewidencje te dotyczyły pozostałych środków trwałych nabytych w danym 

roku). Na tej podstawie nie można było określić m.in. czy w latach 2009-2011, 2013-

2014, 2016 dokonano wpisów w ewidencji.  

Na przedłożonych wydrukach:  

- brak numerów inwentarzowych pozostałych środków trwałych, 

- brak oznaczenia nazwą jednostki, której dotyczą,  

- brak ciągłości zapisów (pozostawiono wolne rubryki),  

- brak przenoszenia obrotów i sald,  

- brak sumowania poszczególnych stron w sposób ciągły w roku obrotowym,  

- brak numeracji stron w przypadku ewidencji ilościowo-wartościowej przedmiotów 

zakupionych przez Biuro Gospodarki Komunalnej w roku 2017 (o wartości brutto od 

500 zł do 3.500 zł). 

Nie dokonano również podsumowania poszczególnych wartości w ewidencji 

ilościowo-wartościowej prowadzonej do konta 013 „Pozostałe środki trwałe” przez 

Biuro Gospodarki Komunalnej na początek 2020 roku (brak BO) oraz na koniec 2020 

roku (brak BZ), co uniemożliwiło dokonanie porównania stanów ewidencji 

analitycznych ze stanem wynikającym z konta syntetycznego 013.  

Powyższe działanie naruszało przepisy art. 16 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy  

o rachunkowości. 

6) W ewidencji księgowej na koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne” 

oprogramowanie zakupione w dniach: 21.02.2019 r., 02.05.2019 r. i 17.12.2019 r. 

(które zostało wdrożone w Urzędzie Miasta w roku 2019), zostało ujęte w dniu 

30.06.2020 r., czym naruszono przepisy art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości, 

zgodnie z którym do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy 

wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie 

sprawozdawczym. 
Nieprawidłowość polegającą na ujęciu w ewidencji księgowej zakupionego oprogramowania w 

księgach rachunkowych niewłaściwego okresu sprawozdawczego  stwierdzono także w wyniku 

poprzedniej kompleksowej kontroli gospodarki finansowej przeprowadzonej za 2016 rok 



(wniosek pokontrolny Nr 1 pkt 1). W informacji o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych 

z dnia 20 sierpnia 2018 r.  (znak pisma OR-A.1710.9.2017/2018) Prezydent Miasta Leszna 

odnośnie wniosku Nr 1 pkt 1 podał, że „Zobowiązano służby finansowe do bezwzględnego 

przestrzegania przepisów ogólnie obowiązujących i wewnętrznych oraz procedur w zakresie 

gospodarki finansowej Urzędu Miasta Leszna, które pozwolą wyeliminować nieprawidłowości 

stwierdzone w trakcie kontroli. W szczególności zobowiązano wszystkich pracowników Urzędu 

Miasta Leszna do: 

-terminowego dostarczania dokumentów finansowo-księgowych (umowy, faktury, rachunki, 

dokumenty zmian w stanie majątku Miasta Leszna – OT, LT, PT, RW) do Wydziału Finansowo-

Księgowego celem ujęcia w ewidencji księgowej w miesiącu, którego dotyczą zdarzenia (…)” 

7) W roku 2020 na koncie 226 „Długoterminowe należności budżetowe” po dokonaniu 

przeksięgowań należności które stały się należnościami krótkoterminowymi na konto 

221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”, stosowano każdorazowo zapisy 

techniczne ujemne po obu stronach konta 226, pomimo prawidłowo dokonanych 

księgowań.  

Z zestawienia obrotów i sald wynika, że na dzień 31.12.2020 r. w efekcie 

stosowanych zapisów technicznych obroty strony Ma konta 226 wyniosły w 2020 

roku 0,00 zł, a obroty po stronie Wn wyniosły 1.163.488,32 zł (ze znakiem minus).  

Również w stosunku do konta 236 „Długoterminowe należności budżetowe – zadania 

zlecone” stosowano opisaną wyżej technikę księgowania, a z zestawienia obrotów  

i sald wynika, że na dzień 31.12.2020 r. obroty strony Ma konta 236 wyniosły 

również 0,00 zł w 2020 r., natomiast obroty strony Wn 1.149.017,10 zł (ze znakiem 

minus).   

Stosowana w ten sposób technika księgowania nie zapewniała możliwości 

prawidłowego ustalenia wysokości obrotów na w/w kontach.  

Naruszono tym zasady funkcjonowania tych kont określone w załączniku Nr 3 do 

obowiązującego do dnia 22.10.2020 r. zarządzenia Nr K/707/2019 Prezydenta Miasta 

Leszna z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia przyjętych zasad (polityki) 

rachunkowości dla Urzędu Miasta Leszna – jednostki budżetowej, jak również do 

obowiązującego od dnia 23.10.2020 r. zarządzenia Nr K/543/2020 Prezydenta Miasta 

Leszna z dnia 23 października 2020 r. w sprawie ustalenia przyjętych zasad (polityki) 

rachunkowości dla Urzędu Miasta Leszna – jednostki budżetowej. 

Zapisy ujemne na kontach winno się stosować jedynie w wyjątkowych określonych  

w przepisach sytuacjach. Zgodnie z przepisami art. 25 ust. 1 ustawy o rachunkowości 

zapisy ujemne przewidziane są do poprawiania błędów w zapisach księgowych. 

Ponadto techniczne zapisy ujemne stosuje się celem zachowania zasady czystości 

obrotów na  koncie 130 „Rachunek bieżący jednostki”. Natomiast w przypadku kont 

rozrachunkowych stosowanie technicznych zapisów ujemnych jako uzupełnienie 

prawidłowo ujętych operacji gospodarczych nie ma żadnego uzasadnienia. 

 

2. Kontrola przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji według stanu na 31.12.2020 r. 

wykazała że: 

1) Przedłożono formularze arkuszy spisu z natury pozostałych środków trwałych,  

w których wystąpiły przypadki: 

- braku wpisania numerów inwentarzowych,  

- dokonywania poprawek zapisów (przekreśleń wartości) przy jednoczesnym braku 

zamieszczania przy poprawkach dat ich dokonania oraz podpisu osoby dokonującej 

poprawki, co naruszyło § 15 ust. 3 Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem 

trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie  

w Urzędzie Miasta Leszna stanowiącej załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr K/544/2020 

Prezydenta Miasta Leszna z dnia 23.10.2020 r. w sprawie przepisów wewnętrznych 

regulujących gospodarkę finansową. 



2) Z arkuszy spisu z natury wynika, że spisu dokonano m.in. w dniach 19.11.2020 r., 

25.11.2020 r., 17.12.2020 r. itd. 

Pomimo tego nie sporządzono dokumentów świadczących o ustaleniu stanu poprzez 

dopisanie lub odpisanie od stanu stwierdzonego w drodze spisu z natury przychodów 

i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń) jakie nastąpiły między datą spisu a dniem 

ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych na dzień 31.12.2020 r.  

Powyższe naruszało przepisy art. 27 ust. 1 w związku z art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy  

o rachunkowości. 

3) W zakresie inwentaryzacji obcych składników majątkowych w przedłożonej 

dokumentacji znajdowały się 2 arkusze spisu z natury, w których spisano obce 

składniki majątku znajdujące się w Wydziale Spraw Obywatelskich. Spisane w w/w 

arkuszach składniki majątkowe nie były ujęte w ewidencji księgowej prowadzonej  

do konta 920 „Obce środki trwałe”.  

Natomiast nie przeprowadzono inwentaryzacji w drodze spisu z natury znajdujących 

się w jednostce składników aktywów będących własnością innych jednostek ujętych 

na koncie 920 (saldo Wn konta: 8.788.540,18 zł), pomimo zarządzenia ich 

przeprowadzenia przez kierownika jednostki w „Harmonogramie inwentaryzacji na 

2020 rok” stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia kierownika jednostki  

Nr 491/2020 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie przeprowadzenia 

inwentaryzacji. 

4) W zakresie inwentaryzacji środków trwałych w dokumencie o nazwie „Protokół 

weryfikacji Nr 03/20” sporządzonym na dzień 31.12.2020 r. wskazano saldo  

Wn konta 011 „Środki trwałe” w kwocie 822.104.530,07 zł, jako saldo wynikające  

z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi 

dokumentami, realne i poprawnie ustalone. Natomiast z zestawienia obrotów i sald  

powyższego konta wynika, że na dzień 31.12.2020 r. saldo Wn konta 011 wynosiło 

821.659.546,97 zł. 

W złożonym na tą okoliczność wyjaśnieniach Naczelnika Wydziału Finansowo-

Księgowego Głównego Księgowego Urzędu Miasta Leszna wskazano:  

„Saldo Wn konta 011 w kwocie 821.659.546,97 zł wykazane w Zestawieniu obrotów  

i sald kont na 31.12.2020 r. jest właściwe. W protokole weryfikacji nr 03/20 nie 

uwzględniono dokumentów PT na kwotę 444.983,10 zł, które dotyczyły roku 2020,  

a wpłynęły do Wydziału Finansowo-Księgowego po dniu bilansowym i przed dniem 

podpisania sprawozdania finansowego.” 

5) W protokole weryfikacji konta 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” wskazano 

saldo końcowe na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 74.953.409,41 zł oraz stwierdzono, 

że „obroty konta wynikają z zapisów udokumentowanych sprawdzonymi  

i zatwierdzonymi dokumentami. Są one realne i poprawnie ustalone”. W protokole 

nie wykazano dokumentów źródłowych, na podstawie których dokonano weryfikacji 

inwentaryzowanych sald oraz nie wskazano czy nakłady są: przypisane do 

właściwych zadań,  ustalone we właściwej wysokości potwierdzonej dokumentami 

oraz czy dotyczą nadal trwających procesów inwestycyjnych.  

W badanej próbie w zakresie części kont analitycznych prowadzonych do konta 080 

„Środki trwałe w budowie (inwestycje)” dla inwestycji rozpoczętych w latach 

ubiegłych (na łączną kwotę 2.041.377,46 zł) nie wykazywano obrotów od:  

- 2008 r. – kwota 266.587,08 zł, 

- 2010 r. – kwota 219.729,45 zł, 

- 2011 r. – kwota 6.150,00 zł,  

- 2012 r. – kwota 964.359,76 zł,  

- 2014 r. – kwota 191.260,14 zł,   



- 2015 r. – kwota 54.809,99 zł,  

- 2016 r. – kwota 338.481,04 zł.  

Analiza stanów na koncie 080 wykazała, że pomimo zakończenia części zadań 

inwestycyjnych bądź nie podjęcia ich dalszej realizacji (ze złożonych wyjaśnień 

wynika, że część inwestycji została zaniechana) i nie ujęto w ewidencji księgowej 

żadnych stosownych w tym wypadku operacji księgowych. W związku z tym konto 

to nie wykazywało realnego salda czego nie ujawniono w trakcie przeprowadzania 

inwentaryzacji inwestycji drogą weryfikacji sald. W konsekwencji czego wykazane  

w tym zakresie dane w bilansie Urzędu Miasta Leszna sporządzonym na dzień 

31.12.2020 roku nie były zgodne ze stanem rzeczywistym.  

Powyższe naruszało przepisy art. 26 ust. 1 pkt 3, art. 27 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1  

w związku z art. 24 ust. 2 ustawy o rachunkowości.  

6) W „Harmonogramie inwentaryzacji na 2020 rok” stanowiącym załącznik Nr 1  

do zarządzenia  nr 491/2020 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie 

przeprowadzenia inwentaryzacji kierownik jednostki nie zarządził przeprowadzenia 

inwentaryzacji m.in. następujących składników metodą weryfikacji sald: 

- środków trwałych trudnodostępnych i gruntów,  

- wartości niematerialnych i prawnych, 

- środków trwałych w budowie (inwestycji), 

Niemniej pomimo braku zarządzenia przeprowadzenia inwentaryzacji w/w aktywów, 

w przedłożonej dokumentacji znajdowały się protokoły weryfikacji powyższych 

aktywów. 

7) Kontrola protokołów weryfikacji sald konta 240 „Pozostałe rozrachunki” wykazała, 

że: 

a) na powyższym koncie znajdowały się zobowiązania z tytułu zabezpieczeń 

należytego wykonania umów jakie winny być zwrócone w latach 2017-2020, a do 

dnia 31.12.2020 r. nie zostały zwrócone, co nie wynikało z dokumentacji 

inwentaryzacyjnej. 

Powyższe działanie naruszało zapisy zawartych umów oraz przepisy art. 151  

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843, ze zm.). 

b) z protokołów weryfikacji nie wynikało w oparciu o jakie dokumenty 

inwentaryzacja została przeprowadzona. Ponadto z części sporządzonych 

protokołów weryfikacji nie wynika jakich kont analitycznych one dotyczyły. 

Powyższe stanowiło naruszenie art. 27 ust. 1 ustawy o rachunkowości. 

8) W zakresie inwentaryzacji ksiąg budżetu ustalono m.in., że w „Protokole weryfikacji 

Nr 4/2020” dotyczącym pozycji bilansu: „Aktywa II.3 Pozostałe należności  

i rozliczenia” wymieniono nazwy kont analitycznych prowadzonych do: 

- konta 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych”,  

- konta 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych”. 

W protokole nie odnoszono się do sald poszczególnych kont oraz nie wskazano, że 

wynikające z niego kwoty dotyczyły również konta analitycznego prowadzonego do 

konta 240 „Pozostałe rozrachunki” co naruszało przepisy art. 27 ust. 1 ustawy  

o rachunkowości. 

W powyższym zakresie wskazać również należy, że celem inwentaryzacji jest 

ustalenie czy dane wynikające z ewidencji księgowej są zgodne ze stanem 

faktycznym natomiast sprawozdanie finansowe sporządza się w oparciu o dane  

z ewidencji księgowej po przeprowadzeniu inwentaryzacji. 

 



3. Kontrola sprawozdań budżetowych za rok 2020 przeprowadzona w oparciu                               

o rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1393, ze zm.) wykazała, że  

w sprawozdaniu Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu 

terytorialnego na koniec 2020 r. w pozycji „Stan środków na rachunku budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego” wykazano kwotę 57.418.617,03 zł, pomimo iż stan środków na 

rachunku budżetu na dzień 31.12.2020 r. wynosił 47.920.324,70 zł (co wynika z ewidencji 

księgowej konta 133 „Rachunek budżetu”). Różnica w kwocie 9.498.292,33 zł dotyczyła 

środków na niewygasające wydatki wynikających z konta 135 „Rachunek środków na 

niewygasające wydatki” jakie zostały wykazane również prawidłowo w sprawozdaniu  

w pozycji „stan środków na rachunku wydatków niewygasających”. 

Powyższe działanie naruszało § 9 ust. 1 i 2 oraz § 22 załącznika Nr 36 do rozporządzenia 

w sprawie sprawozdawczości budżetowej. 
Nieprawidłowość polegającą na wykazaniu nieprawidłowych danych w sprawozdaniu Rb-ST 

stwierdzono także w wyniku poprzedniej kompleksowej kontroli gospodarki finansowej 

przeprowadzonej za 2016 rok (wniosek pokontrolny Nr 3). W informacji o sposobie realizacji 

wniosków pokontrolnych z dnia 20 sierpnia 2018 r. (znak pisma OR-A.1710.9.2017/2018) Prezydent 

Miasta Leszna odnośnie wniosku Nr 3 podał, że „Zobowiązano kierowników jednostek 

organizacyjnych Miasta Leszna oraz naczelnika Wydziału Budżetu do zwiększenia nadzoru i kontroli 

przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych i w zakresie operacji finansowych, a także przestrzegania 

przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej (…) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie 

sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (…)” 

 

4. Kontrola wykazała, że wystąpiły przypadki gdzie, pomimo iż podatnik nie złożył  

w terminie deklaracji na podatek od nieruchomości organ podatkowy nie podejmował 

stosownych działań przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, ze zm., a od dnia 31.07.2020 r. Dz. U. z 2020 r.  

poz. 1325, ze zm.), w tym jak wynika z przedłożonej w trakcie czynności kontrolnych 

dokumentacji nie wzywał podatników do złożenia deklaracji do czego był uprawniony 

przepisem art. 274a § 1 powyższej ustawy. Powyższe dotyczyło: 

1) podatnika dla którego prowadzono konto szczegółowe o Nr 221-100582, którego 

deklaracja DN-1 na podatek od nieruchomości na 2020 rok wpłynęła do Urzędu 

Miasta Leszna w dniu 18.05.2020 r., 

2) podatnika dla którego prowadzono konto szczegółowe o Nr 221-100746, którego 

deklaracja DN-1 na podatek od nieruchomości na 2020 rok wpłynęła do Urzędu 

Miasta Leszna w dniu 12.06.2020 r. 

 

5. Kontrola wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta Leszna 

w badanej próbie, wykazała że w roku objętym kontrolą Prezydent przyznał dodatek 

specjalny z naruszeniem przepisów art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  

o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), a mianowicie: 

1) I Zastępcy Prezydenta: 

a) pismem z dnia 10 kwietnia 2018 r. dodatek specjalny w wysokości 19 % łącznie 

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego na okres od 01.04.2018 r. do 

31.03.2019 r. w związku z powierzeniem dodatkowych zadań związanych  

z nadzorem nad projektem „Nowe Tory – centrum Leszna po kolei” oraz 

koordynowaniem spraw związanych z ubezpieczeniami majątkowymi mienia  

i odpowiedzialności cywilnej Miasta w jednostkach i zakładach budżetowych Miasta 

Leszna.  

b) pismem z dnia 29 marca 2019 r. dodatek specjalny w wysokości 40 % łącznie 

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego na okres od 01.04.2019 r. do 



31.12.2019 r. w związku z powierzeniem dodatkowych zadań związanych  

z nadzorem nad projektem „Nowe Tory – centrum Leszna po kolei” oraz pełnieniem 

funkcji zastępcy przewodniczącego zarządu Komunalnego Związku Gmin Regionu 

Leszczyńskiego”.   

c) pismem z dnia 16 stycznia 2020 r. dodatek specjalny w wysokości 40 % łącznie 

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego na okres od 01.01.2020 r. do 

31.03.2021 r. w związku z reprezentowaniem gminy Leszno jako członek  

w Komunalnym Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, pełnieniem funkcji 

członka zarządu oraz zastępcy przewodniczącego Komunalnego Związku Gmin 

Regionu Leszczyńskiego.   

 

2) II Zastępcy Prezydenta: 

a) pismem z dnia 10 kwietnia 2018 r. dodatek specjalny w wysokości 17 % łącznie 

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego na okres od 01.04.2018 r. do 

31.03.2019 r. w związku z powierzeniem dodatkowych zadań związanych  

z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Organizacji Turystycznej Leszno – Region, 

członka Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym w Lesznie, członka Powiatowej 

Rady Rynku Pracy i udziałem w pracach powyższych gremiów. 

Wysokość dodatku specjalnego zwiększono od 1 lipca 2018 r. do 36 % łącznie 

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego (pismo nr 

KP.2122.403.2018.MM z dnia 25 czerwca 2018 r.).  

b) pismem z dnia 29 marca 2019 r. dodatek specjalny w wysokości 36 % łącznie 

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego na okres od 01.04.2019 r. do 

31.03.2020 r. w związku z powierzeniem dodatkowych zadań związanych  

z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Organizacji Turystycznej Leszno – Region, 

członka Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym w Lesznie, członka Powiatowej 

Rady Rynku Pracy i udziałem w pracach powyższych gremiów, a także 

redagowaniem książek z cyklu „Cives Nostri” wydawanych przez Miejską 

Bibliotekę Publiczną w Lesznie.  

Wysokość dodatku specjalnego zwiększono od 1 września 2019 r. do 40 % łącznie 

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego (pismo nr 

KP.2122.536.2019.MM z dnia 9 września 2019 r.).  

c) pismem z dnia 30 marca 2020 r. dodatek specjalny w wysokości 40 % łącznie 

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego na okres od 01.04.2020 r. do 

31.03.2021 r. w związku z powierzeniem dodatkowych zadań związanych  

z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Organizacji Turystycznej Leszno – Region, 

członka Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym w Lesznie, członka Powiatowej 

Rady Rynku Pracy i udziałem w pracach powyższych gremiów, a także 

redagowaniem książek z cyklu „Cives Nostri” wydawanych przez Miejską 

Bibliotekę Publiczną w Lesznie.  

 

3) Skarbnikowi, powołanemu na stawisko z dniem 24 lutego 2019 r.: 

a) pismem z dnia 25 lutego 2019 roku dodatek specjalny w wysokości 15 % łącznie 

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego na okres od 24.02.2019 r.  do 

29.02.2020 r. z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych w związku 

z następującymi zadaniami: nadzór i współpraca z pionem finansowym jednostek 

organizacyjnych Miasta Leszna w zakresie zmian w sprawozdawczości budżetowej   

i finansowej, a w szczególności opracowanie jednolitych zasad sporządzania 

informacji dodatkowej analiza tego sprawozdania,  współpraca i nadzór pionu 

finansowego  jednostek organizacyjnych Miasta Leszna w zakresie czynności 



niezbędnych do raportowania schematów podatkowych – nowych zadań nałożonych 

przepisami ustawy Ordynacja podatkowa, współdziałanie i nadzór jednostek 

organizacyjnych Miasta Leszna w zakresie metody liczenia wskaźników, 

prewskaźników i rocznej korekty finansowej, merytoryczna współpraca  i nadzór 

pionu finansowego Urzędu Miasta Leszna w zakresie realizacji projektów  

z dofinansowaniem unijnym i zewnętrznym oraz zamknięciem roku 2018,  

a w szczególności dokonaniem weryfikacji sald oraz sporządzaniem sprawozdań 

finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w  funduszach oraz 

informacja podatkowa).  

Wysokość dodatku specjalnego zwiększono od 1 września 2019 r. do 23 % łącznie 

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego (pismo nr 

KP.2122.844.2019.MM z dnia 16 września 2019 roku).  

b) pismem z dnia 23 marca 2020 roku dodatek specjalny w wysokości 23 % łącznie 

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego na okres od 01.03.2020 r.  do 

31.03.2021 r. z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych  

w związku z następującymi zadaniami: współpraca z Biurem Centralnych Rozliczeń 

VAT przy przygotowywaniu wniosków do Krajowej Informacji Skarbowej  

o wydanie interpretacji indywidualnych w zakresie stosowania przepisów VAT oraz 

nadzór nad współpracą z wydziałami w zakresie przygotowania informacji 

niezbędnych do opracowania wniosku, nadzór nad pracami w zakresie raportowania 

schematów podatkowych, nadzór nad liczeniem i stosowaniem wskaźników  

i prewskaźników określonych ustawą o podatku od towarów i usług, nadzór nad 

przygotowaniem  zarządzeń i procedur związanych z racjonalizacją i optymalizacją 

wydatków Miasta Leszna, merytoryczna współpraca i nadzór pionu finansowego 

Urzędu Miasta Leszna w  zakresie realizacji projektów z dofinansowaniem unijnym i 

zewnętrznym oraz współdziałaniem z komórkami merytorycznymi realizującymi 

projekty także udział w kontrolach i audytach.  

 

W obowiązującym w Urzędzie Miasta Leszna regulaminie wynagradzania 

pracowników Urzędu Miasta Leszna ustalonym Zarządzeniem Prezydenta Nr 

K/352/2019 z dnia 24.07.2019 r., zmienionym Zarządzeniem Prezydenta Nr 

K/609/2019r. z dnia 02.12.2019 r., zawarto m.in. zapisy dotyczące przyznawania 

dodatku specjalnego (§ 13 ust. 1 - 3). Dodatek specjalny mógł być przyznany: 

⎯ ust. 1 – pracownikowi, któremu pracodawca okresowo zwiększa obowiązki 

służbowe lub powierza dodatkowe zadania o wysokim stopniu złożoności lub 

odpowiedzialności – w wysokości do 40% przysługującego mu wynagrodzenia 

zasadniczego i dodatku służbowego, 

⎯ ust. 2 – w szczególnie uzasadnionych przypadkach (…) w kwocie wyższej niż 

określona w ust. 1, 

⎯ ust. 3 – na czas określony. 

Przyznanie wymienionym wyżej pracownikom, na opisane okresy dodatków 

specjalnych wskazuje na to, że stanowiły one stały składnik ich miesięcznego 

wynagrodzenia. Ciągły charakter tego świadczenia stanowił naruszenie art. 36 ust. 5 

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1282, ze zm.).  

Z przepisów art. 36 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych, wynika że 

przyznanie dodatku może nastąpić przy zaistnieniu jednej z dwóch określonych 

przesłanek oraz, że pracownikowi nie można przyznać dodatku specjalnego na czas 

nieokreślony, ponieważ okolicznością uzasadniającą przyznanie tego składnika 



wynagrodzenia jest okresowe zwiększenie obowiązków lub powierzenie zadań, co 

powoduje, że ma on charakter świadczenia tymczasowego. 

 

6. Kontrola wydatków z tytułu podróży służbowych zagranicznych radnych, wykazała że 

radnemu nie wypłacono zaliczki na niezbędne koszty zagranicznej  podróży służbowej do 

m. Montlucon (Francja), na okres od 09.01.2020 r. do 15.01.2020 r. (polecenie wyjazdu 

służbowego Nr 1/BRM/2020 r.).  

Powyższe stanowiło naruszenie § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi 

zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu 

podróży służbowej (Dz. U z 2013 r., poz. 167) oraz § 8  rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania 

należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 r. 

Nr 66, poz. 800, ze zm.). 

 

7. Kontrola umów o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, zawartych na 

podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r.  

w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do 

celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących 

własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271), wykazała w badanej próbie, iż 

w jednej umowie nie określono (poprzez wskazanie: marki pojazdu, jego numeru 

rejestracyjnego i pojemności silnika) samochodu będącego przedmiotem umowy.  

Brak wskazania w umowie samochodu, z którego korzystać ma pracownik było niezgodne 

z § 1 ust. 1 w zw. z § 4 ust. 1 rozporządzenia. Zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia zwrot 

kosztów używania przez pracownika do celów służbowych w jazdach lokalnych 

samochodu niebędącego własnością pracodawcy, zwanego w rozporządzeniu „pojazdem 

do celów służbowych” następuje na podstawie umowy o używanie pojazdu do celów 

służbowych. Natomiast zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia warunkiem zwrotu tych 

kosztów jest złożenie pisemnego oświadczenia o używaniu przez pracownika, w danym 

miesiącu, pojazdu do celów służbowych, a zatem pojazdu (samochodu) określonego  

w umowie, z którego korzystał pracownik. 

 

8. Kontrola dokumentacji związanej z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym funkcjonowaniem Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykazała, że nie dokonano wyboru 

Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Komisji, a tym samym nie powołano Zarządu 

Komisji. Stanowiło to naruszenie § 2 ust. 3 i 4 regulaminu pracy Komisji przyjętego 

zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna Nr 594/2018 z dnia 26.11.2018 r. w sprawie 

Regulaminu Pracy oraz składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Lesznie, zgodnie z którym Komisja po powołaniu jej składu osobowego 

przez Prezydenta Miasta Leszna wybiera ze swojego składu wiceprzewodniczącego oraz 

sekretarza Komisji. Przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz stanowią Zarząd 

Komisji.  

  

9. Kontrola wydatków bieżących wykazała (w przyjętej próbie) przypadek sklasyfikowania 

wydatku w sposób niezgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  

2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów  

i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r.  

poz. 1053, ze zm.), a mianowicie zakup piór wiecznych klasyfikowano w dziale 750 

„Administracja publiczna”, rozdziale 75075 „promocja jednostek samorządu 



terytorialnego” w § 4300 „Zakup usług pozostałych”, zamiast w rozdziale 75075 § 4210 

„Zakup materiałów i wyposażenia”. 

 

10. W zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień   

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm. oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.) 

kontrolą objęto: 

 

1) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie terenu 

zieleni przy ul. 17-go Stycznia w Lesznie”, przeprowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości 

szacunkowej ustalonej na podstawie kosztorysu inwestorskiego z dnia 16 października 

2020 roku, na kwotę 1.166.724,33 zł, co stanowiło równowartość 273.282,35 euro.  

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 

18 grudnia 2020 roku  (Nr 767686-N-2020), w odpowiedzi na które złożono pięć ofert. 

Postępowanie zakończono udzieleniem zamówienia na podstawie umowy  

Nr IN.272.11.2021 zawartej w dniu 12 lutego 2021 r. z Zakładem Robót Ogrodniczych 

SPIRAEA za wynagrodzeniem ryczałtowym 513.455,72 zł z podatkiem VAT.  

Na dzień zawarcia umowy tj. 12 lutego 2021 r., zaplanowano wydatki na zadania 

inwestycyjne w ramach Projektu „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta 

szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” w dziale 900 „Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność” § 6057 w kwocie  

436.437,36 zł oraz w § 6059 w kwocie 77.018,36 zł - Uchwała Rady Miasta Leszna  

Nr XXXII/425/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta 

Leszna na rok 2021 – dział 900 rozdział 90095 środki Miasta Leszna w kwocie 

857.078,47 zł oraz środki unijne w kwocie 2.580.889,22 zł. Zadanie współfinansowane 

w ramach Projektu „Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze 

i bezpieczniejsze życie” Nr POIS.02.05.00-00.0133/16 w ramach działania  

2,5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.       

 

Kontrola postępowania wykazała, że: 

a) wniosek o rozpoczęcie procedury dotyczącej udzielenia przedmiotowego 

zamówienia publicznego z dnia 16 grudnia 2020 r., zawierał propozycję 

przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego  

z zastosowaniem procedury przewidzianej dla zamówienia, którego wartość 

przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Powyższe pozostaje w sprzeczności ze stanem faktycznym, wobec ustalenia wartości 

szacunkowej zamówienia na poziomie 1.166.724,33 zł netto tj. 273.282,35 Euro.  

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot 

wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 

przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2450) zakładało dla robót budowlanych próg 5.350.000 Euro.          

 

b) w związku z prowadzeniem postępowania z zastosowaniem tzw. procedury 

odwróconej, Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, pismem z dnia 27 stycznia 2021 r., wezwał Wykonawcę, 

którego oferta została wstępnie najwyżej oceniona, do złożenia w terminie do dnia  

2 lutego 2021 r., aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów 

wymaganych treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz 



potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Wykonawca złożył 

wymagane dokumenty i oświadczenia w wyznaczonym terminie – wpływ do 

Wydziału Inwestycji w dniu 1 lutego 2021 r., i tak: 

⎯ załącznik Nr 6 „Wykaz osób” datowany jest na 14 stycznia 2021 r, przy dacie 

złożenia dokumentu 1 lutego 2021 r., 

⎯ zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, 

wydane w dniu 22 października 2020 r. oraz zaświadczenie o niezaleganiu  

w opłacaniu składek ZUS, wydane w dniu 20 października 2020 r., które  

w świetle stawianego przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia warunku „wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem 

składania ofert”, straciły swoją ważność. 

 

c) z ofertą złożoną w dniu 14 stycznia 2021 r., wykonawca złożył oświadczenie  

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie dotyczące 

przesłanek wykluczenia z postępowania, datowane na dzień 7 stycznia 2021 r.  

 

Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do oferty lub wniosku  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień 

składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie 

w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu 

stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca: 

1) nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; 

2) spełnia kryteria selekcji, o których mowa w art. 51 ust. 2, art. 57 ust. 3 i art. 60d ust.3 

Zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji Przetargowej, stanowiącym załącznik do 

Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna Nr IN.271.17.2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.,  

w sprawie powołania Komisji przetargowej „Komisja, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy 

Pzp, wzywa Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a 

ust. 1 ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 

zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich 

złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez 

siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 

udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania”.  

Z wyjaśnień Naczelnika Wydziału Inwestycji, wynika że „postępowanie przetargowe 

prowadzone było w okresie intensywnych zachorowań na wirusa SARS-CoV-2 

(przyczyna Covid-19), w trakcie jednej z „fal” pandemii/epidemii. Sytuacja taka 

występowała zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy (oferenta), którzy 

z tego powodu pracowali w ograniczonych składach osobowych przy tożsamej jak 

wcześniej ilości pracy. Kumulacja tej oraz innych, wymienionych dalej okoliczności 

przełożyła się finalnie na sposób prowadzenia postępowania przetargowego.  

Co wymaga podkreślania, na etapie postępowania przetargowego Wykonawca (oferent) 

wybrany w postępowaniu był już podmiotem, który wypracował z Zamawiającym pewną 

(bardzo pozytywną) historię współpracy – tj. Wykonawca ten realizował dla 

Zamawiającego szereg podobnych inwestycji, polegających na robotach przy terenach 

zielonych. Z tego też powodu Zamawiający i Wykonawca nie tylko pozostawali  

w bieżącym kontakcie, ale też mieli wzajemną świadomość ograniczeń kadrowych  

i współpracy koniecznej do przeprowadzenia postępowania przetargowego.  



Według wiedzy Zamawiającego, Wykonawca pierwotnie planował dołączenie 

dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu do 

złożonej przez siebie oferty (co wymaga odnotowania, daty na tych dokumentach 

potwierdzają taki pierwotny zamiar Wykonawcy); po konsultacji z pracownikiem 

Zamawiającego Wykonawca zdecydował jednak, że dokumenty te przedłoży na 

ewentualne wezwanie Zamawiającego (tj. zgodnie z procedurą). Powyższe 

spowodowało pewne „przesunięcie czasowe” pomiędzy datą wytworzenia dokumentów 

i chwilą ich złożenia Zamawiającego, co z kolei skutkowało dostrzeżoną w toku kontroli 

rozbieżnością dat. Wpływ na powyższe miała też konieczność wezwania Wykonawcy do 

złożenia wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny oraz oczekiwania na odpowiedź 

ze strony Wykonawcy.  

Zamawiający podkreśla natomiast, że – niezależnie od powyższego – inwestycja została 

zrealizowana w sposób nie tyle należyty, co wręcz wzorowy – co potwierdza 

wyróżnienie, nadane inwestycji przez Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w 

Poznaniu w XI edycji konkursu „NAJLEPIEJ ZAGOSPODAROWANA PRZESTRZEŃ 

PUBLICZNA W WIELKOPOLSCE” (plebiscyt prowadzony pod patronatem Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego). Jak wskazano w uzasadnieniu, „Wyróżnienie 

przyznano za pozytywną i diametralną transformację ubogiego pod względem 

estetycznym i środowiskowym obszaru, a także za nadanie priorytetu dla funkcji 

związanej z regulacją warunków wodnych i mikroklimatycznych w obrębie zwartej 

miejskiej zabudowy, przy jednoczesnym umożliwieniu ograniczonej funkcji rekreacyjnej. 

Równocześnie Sąd konkursowy zwrócił uwagę, że zastosowanie trawników nie do końca 

wypełnia oczekiwane wymagania dla zakładania ogrodów deszczowych i rekomenduje 

szersze stosowanie łąk kwietnych.”  

Tym samym, jak należy uznać, stwierdzona w toku kontroli rozbieżność dat nie miała 

negatywnego wpływu na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy”. 

 

2) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowanie pozytywnego 

wizerunku Miasta Leszna w okresie pandemii poprzez świadczenie różnego typu usług 

w trakcie imprez sportowych z udziałem klubu żużlowego Unia Leszno Sportowa S.A. 

podczas zawodów PGE Ekstraligi w sezonie 2020”, przeprowadzone w trybie 

zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a) ustawy Prawo 

zamówień publicznych, o wartości szacunkowej ustalonej na podstawie 

„przeprowadzonego w 2019 roku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

obejmującego analogiczny zakres przedmiotu zamówienia oraz na podstawie wstępnej 

oferty cenowej Wykonawcy z dnia 02 lipca 2020 roku”, na kwotę 650.406,50 zł, co 

stanowiło równowartość 152.345,00 euro. Postępowanie zakończono udzieleniem 

zamówienia na podstawie umowy Nr KiS.272.01.2020 z dnia 9 lipca 2020 r. zawartej  

z Unią Leszno Sportowa S.A. za wynagrodzeniem 800.000,00 zł z podatkiem  

VAT (650.406,50 zł bez podatku VAT). Zgodnie z warunkami zawartej umowy 

Zamawiający zlecił, a Wykonawca przyjął do realizacji usługi w zakresie budowania 

pozytywnego wizerunku Miasta Leszna w okresie pandemii podczas zawodów PGE 

Ekstraligi w sezonie 2020 w zakresie i na warunkach określonych w zaproszeniu do 

negocjacji z dnia 7 lipca 2020 r. oraz w protokole z przeprowadzonych negocjacji  

z dnia 8 lipca 2020 r. 

Na dzień zawarcia umowy tj. 9 lipca 2020 r., w budżecie zaplanowano wydatki   

w kwocie 850.000,00 zł – Uchwała Rady Miasta Leszna Nr XXVI/345/2020 z dnia  

25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2020 - 

wydatek działu 750 „Administracja publiczna”, rozdziału 75075 „Promocja jednostek 



samorządu terytorialnego” § 4300 „Zakup usług pozostałych”. Zadanie finansowane ze 

środków własnych Miasta Leszna.      

 

3) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowanie pozytywnego 

wizerunku Miasta Leszna w okresie pandemii poprzez świadczenie różnego typu usług 

w trakcie imprez sportowych z udziałem klubu żużlowego Unia Leszno Sportowa 

S.A.”, przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie  

art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości szacunkowej 

ustalonej na podstawie „oferty potencjalnego Wykonawcy” z dnia 20 listopada 2020 r., 

na kwotę 162.601,63 zł, co stanowiło równowartość 38.086,25 euro. Postępowanie 

zakończono udzieleniem zamówienia na podstawie umowy Nr KiS.272.02.2020 z dnia 

30 listopada 2020 r. zawartej z Unią Leszno Sportowa  S.A. za wynagrodzeniem 

200.000,00 zł z podatkiem VAT (162.601,63 zł bez podatku VAT). Zgodnie  

z warunkami zawartej umowy Zamawiający zlecił, a Wykonawca przyjął do realizacji 

usługi w zakresie budowania pozytywnego wizerunku Miasta Leszna w okresie 

pandemii poprzez świadczenie różnego typu usług z udziałem klubu żużlowego Unia 

Leszno Sportowa S.A., w zakresie i na warunkach określonych w zaproszeniu do 

negocjacji z dnia 25 listopada 2020 r. oraz w protokole z przeprowadzonych negocjacji 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

Na dzień zawarcia umowy tj. 30 listopada 2020 r., zaplanowano wydatki a kwocie  

200.000,00 zł – Uchwała Rady Miasta Leszna Nr XXIX/382/2020 z dnia 29 listopada 

2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2020 - wydatek 

działu 750 „Administracja publiczna”, rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu 

terytorialnego” § 4300 „Zakup usług pozostałych”. Zadanie finansowane ze środków 

własnych Miasta Leszna;      

 

4) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowanie pozytywnego 

wizerunku Miasta Leszna w okresie pandemii poprzez świadczenie różnego typu usług 

w trakcie imprez sportowych z udziałem klubu żużlowego Unia Leszno Sportowa S.A. 

podczas zawodów PGE Ekstraligi w sezonie 2021”, przeprowadzone w trybie 

zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 1 w związku z art. 214  

ust. 1 pkt 1 lit a ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości szacunkowej 

ustalonej na podstawie „wstępnej oferty cenowej Wykonawcy z dnia 11 maja 2021 

roku”, na kwotę 569.105,69 zł, co stanowiło równowartość 133.301,87 euro. 

Postępowanie zakończono udzieleniem zamówienia na podstawie umowy  

Nr KiS.272.01.2021 z dnia 21 maja 2021 r. zawartej z Unią Leszno Sportowa S.A. za 

wynagrodzeniem 700.000,00 zł z podatkiem VAT (569.105,69 zł bez podatku VAT). 

Zgodnie z warunkami zawartej umowy Zamawiający zlecił, a Wykonawca przyjął do 

realizacji usługi w zakresie budowania pozytywnego wizerunku Miasta Leszna podczas 

zawodów PGE Ekstraligi w sezonie 2021, w zakresie i na warunkach określonych  

w zaproszeniu do negocjacji z dnia 20 maja 2021 r. oraz w protokole  

z przeprowadzonych negocjacji z dnia 21 maja 2021 r. 

Na dzień zawarcia umowy tj. 21 maja 2021 r., zaplanowano wydatki w kwocie 

830.000,00 zł – Uchwała Rady Miasta Leszna Nr XXXVIII/498/2021 z dnia 13 maja 

2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2021 - wydatek 

działu 750 „Administracja publiczna”, rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu 

terytorialnego” § 4300 „Zakup usług pozostałych”. Zadanie finansowane ze środków 

własnych Miasta Leszna.      

 



Kontrola procedury udzielania zamówień publicznych na usługę „Budowania pozytywnego 

wizerunku  Miasta Leszna poprzez świadczenie różnego typu usług w trakcie imprez 

sportowych z udziałem klubu żużlowego Unia Leszno SSA” w latach 2020 – 2021 wykazała 

nieprawidłowości w zakresie naruszenia przesłanek zlecania tych usług w trybie zamówienia 

z wolnej ręki, i tak w 2020 roku w trybie zamówienia z wolnej ręki udzielono dwóch 

zamówień publicznych Unii Leszno Sportowa S.A. z zakresu „Budowania pozytywnego 

wizerunku Miasta Leszna w okresie pandemii, poprzez świadczenie różnego typu usług  

w trakcie imprez sportowych z udziałem klubu żużlowego Unia Leszno Sportowa S.A.”  

w oparciu o przepis art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2019 r., poz. 1843, ze zm.), natomiast w roku 2021 udzielono jednego zamówienia  

w trybie art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 września  

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 2019, ze zm., a od dnia 

24.06.2021 r. Dz. U z 2021 r., poz. 305, ze zm.). 

W latach 2017 – 2021 Miasto Leszno zleciło w trybie zamówienia z wolnej ręki Unii Leszno 

Sportowa S.A. usługi promocyjne na łączną kwotę 7.203.000,00 zł.  

W wyniku kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Miasta Leszna przeprowadzonej  

w 2017 r., w wystąpieniu pokontrolnym WK-0911/72/2017 z dnia 13 czerwca 2018 r. 

sformułowano wniosek pokontrolny Nr 11 w brzmieniu: 

„Zobowiązać odpowiedzialnych merytorycznie pracowników do przestrzegania przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579,  

ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególności: 

1) stosownie do przepisów art. 32 ust 1 i art. 35 ust. 1 ustawy, każdorazowo, z należytą 

starannością ustalać wartość zamówienia stanowiącą całkowite szacunkowe 

wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług,  

2) zobowiązać pracownika odpowiedzialnego za sporządzenie protokołu  

z przeprowadzonych negocjacji  do przestrzegania przepisów art. 9 ust. 1 ustawy  

a mianowicie dołożyć wszelkich starań, aby protokół został podpisany przez strony 

uczestniczące w negocjacjach, 

3) zamówienia z wolnej ręki udzielać, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z  okoliczności 

wymienionych w art. 67 ust. 1 ustawy. W obecnym stanie prawnym  dostawy, usługi lub 

roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn: 

a) technicznych o obiektywnym charakterze, 

b) związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów, 

jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze,  

a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia, 

4) opisy na fakturach sporządzać zgodnie ze stanem faktycznym, 

5) egzekwować od wykonawców obowiązek przestrzegania postanowień zawartej umowy, 

6) należycie dokumentować wpływ końcowych sprawozdań opisowych z wykonania 

zadania kierowanych bezpośrednio do Wydziału Kultury i Sportu, zgodnie  

z uregulowaniami wewnętrznymi wydanymi przez Prezydenta Miasta Leszna”. 

 

W dniu 29 czerwca 2018 r., pismem Nr OR-A.1710.9.2017/2018 Prezydent Miasta Leszna 

złożył zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego Nr WK-0911/72/2017 z dnia  

13 czerwca 2018 r., między innymi w zakresie przesłanek stosowania trybu z wolnej ręki.   

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej Uchwałą Nr 18/1060/2018 z dnia 1 sierpnia 

2018 r., działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5a i art. 25b ust. 2 ustawy z dnia  

7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561), 

po rozpatrzeniu wniesionych przez Prezydenta Miasta Leszna zastrzeżeń do opisu 

nieprawidłowości zawartych w cz. I. w pkt 14 i pkt 18 wystąpienia pokontrolnego, oddaliło 

wniesione zastrzeżenia.  



 

W informacji o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych z dnia 20 sierpnia 2018 r., 

Prezydent Miasta Leszna, w odniesieniu do wniosku Nr 11 wskazał, że „(…) Zobowiązano 

naczelników i kierowników wydziałów, biur i komórek równorzędnych do przestrzegania 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 

2017r, poz. 1579 ze zm.) i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz 

obowiązujących w tut. Urzędzie Regulaminów Udzielania Zamówień Publicznych 

o wartości do 30.000 Euro i powyżej 30.000 Euro, w szczególności do prawidłowego 

stosowania przesłanki uzasadniającej udzielenie zamówienia z wolnej ręki określonej  

w art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym Zamawiający 

może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą 

być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn a) technicznych o obiektywnym 

charakterze b) związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych 

przepisów – jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie 

zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów 

zamówienia” 

 

„Po dokonanej analizie treści protokołu oraz akt kontroli, które stanowiły podstawę do 

sformułowania ww. nieprawidłowości oraz wniosku pokontrolnego Kolegium Izby 

ustaliło, że udzielanie zamówień publicznych w trybie z wolnej ręki musi się opierać na 

ścisłej wykładni przesłanek pozwalających na zastosowanie tego trybu oraz nie może 

prowadzić do rozszerzającej wykładni treści art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Zgodnie z treścią art. 67 ust. 1 lit. a ww. ustawy podstawą 

zastosowania przesłanki "przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze" jest 

szczególny charakter danego zamówienia, który powoduje, że może ono zostać 

zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę właśnie z powodu technicznych 

okoliczności. Względy techniczne muszą mieć charakter zasadniczy i oczywisty, natomiast 

istnienie tylko jednego wykonawcy zdolnego do realizacji zamówienia musi wynikać  

z obiektywnych, niebudzących wątpliwości faktów, nie zaś tylko z subiektywnego 

przekonania zamawiającego. Nie wystarczy stwierdzenie, że dany wykonawca jest  

w stanie zrealizować zamówienie najlepiej bądź w najszerszym zakresie. Musi być on 

wykonawcą, który jest jako jedyny zdolny do realizacji danego zamówienia publicznego. 

Uzasadnienie udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki z powołaniem się na 

przedmiotowy tryb musi zachodzić wyłącznie w sytuacji bezwzględnej konieczności 

wykonania zamówienia przez określonego wykonawcę. Udzielenie  zaś zamówienia  

z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych 

jest dopuszczalne, jeśli: 

− obiektywnie istnieje tylko jeden wykonawca zamówienia,   

− okoliczność czyniąca dany podmiot owym wyłącznym możliwym wykonawcą wynika 

z przepisów prawnych, które zapewniają temu podmiotowi ochronę praw wyłącznych. 

Wszelkie względy pozatechniczne lub samo przekonanie zamawiającego o tym, że dany 

wykonawca jest jedynym, który ze względu na jego sytuację faktyczną, czy szczególny 

stosunek łączący go z zamawiającym, jest w stanie wykonać zamówienie, nie stanowi 

dostatecznej podstawy do przyjęcia, że istnieje podstawa do zastosowania trybu „z wolnej 

ręki”.  

W ocenie Kolegium Izby, przedłożone przez Wnoszącego zastrzeżenia dokumenty, 

stanowiące uzasadnienie zastosowanego trybu postępowania „z wolnej ręki”, potwierdzają 

że nie spełniał przesłanek o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, tj. nie potwierdzają posiadania przez wykonawcę praw 

wyłączności wynikających m. in. z prawa autorskiego lub prawa własności przemysłowej. 



W trakcie kontroli nie przedłożono dokumentów wskazujących na posiadanie przez klub 

UNIA LESZNO Sportowa S. A., praw, które przesądzałyby o wyłącznej możliwości 

reklamowania miasta Leszna przez ten konkretny klub sportowy za pomocą nazwy, herbu, 

logo miasta czy hasła: „Leszno – Rozwiń skrzydła”. Udzielenie przedmiotowych 

zamówień w trybie z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo 

zamówień publicznych, byłoby bezzasadne także w przypadku korzystania przez klub  

z ochrony praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów. Warunek ten jest 

bowiem niewystarczający do udzielenia zamówienia publicznego na podstawie przepisów 

art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych, w sytuacji gdy jednocześnie 

usługi te mogą być świadczone również przez innych wykonawców. 

W roku 2016 w Lesznie, poza wspomnianym klubem UNIA LESZNO Sportowa S.A. 

czynnie działały również inne kluby czy też stowarzyszenia. 

W ocenie Kolegium Izby wskazana przez Wnoszącego zastrzeżenia uchwała Krajowej 

Izby Odwoławczej  z 18.07.2014 r., KIO/KD 61/14 potwierdza stanowisko organu kontroli 

wyrażone w pkt 14 pkt 3 i 4 wystąpienia pokontrolnego, że zarówno zamówienie publiczne 

pn. „Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych w sposób 

maksymalizujący efekty promocji na rzecz Miasta Leszna przez „UNIA LESZNO” 

Sportową S.A. podczas meczów żużlowych ekstraligi w sezonie 2016 z wykorzystaniem 

hasła: „Leszno-Rozwiń Skrzydła”, prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki oraz pn. 

„Promocja Miasta Leszna z wykorzystaniem hasła: „Leszno – Rozwiń skrzydła” podczas 

imprez i spotkań żużlowców Unii Leszno z mieszkańcami Leszna i okolic w ramach akcji 

„Zima z Unią Leszno” oraz w materiałach podkreślających sukcesy sportowe „UNII 

LESZNO” Sportowej S.A. w 2016 roku ze szczególnym uwzględnieniem roli Miasta 

Leszna w ich osiągnięciu” - prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki naruszają  

przepisy art. 67 ust. 1 pkt. 1) lit. a) i b) ustawy Prawo zamówień publicznych.  

W uzasadnieniu do ww. uchwały KIO stwierdziło, że przekonanie wnioskującego  

o zatwierdzeniu trybu zamówienia z wolnej ręki co do tego, że proponowany przez niego 

wykonawca jest jedynym, który ze względu na szczególne zaufanie, doświadczenie  

i możliwości organizacyjne jest w stanie wykonać zamówienie, nie stanowi dostatecznej 

podstawy do przyjęcia, iż jest to jedyny wykonawca w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) 

ustawy – wyrok NSA z dnia 11.09.2000 r. sygn. akt II SA 2074/00, Wokanda 2001/1/39).  

Pogląd powyższy podzielił również Sąd Najwyższy, stwierdzając w uzasadnieniu wyroku 

z 6 lipca 2001 r. III RN 16/01 (OSNCP 2001/22/657), że skorzystanie z możliwości 

udzielenia zamówienia z wolnej ręki jest dopuszczalne wtedy, gdy okoliczność,  

iż zamówienie może wykonać tylko jeden wykonawca, ma charakter obiektywny, a nie 

opiera się wyłącznie na subiektywnym przekonaniu zamawiającego, który ma zaufanie do 

jednego tylko znanego mu już wcześniej wykonawcy. „Przesłanka prawna jednego 

wykonawcy, warunkująca dopuszczalność udzielenia tzw. zamówienia z wolnej ręki ma 

charakter obiektywny i dotyczy sytuacji faktycznej, w której w danym miejscu i czasie na 

rynku występuje tylko jeden wykonawca - monopolista, świadczący tego rodzaju 

szczególne usługi i przepis ten nie dotyczy natomiast sytuacji, w której obiektywnie rzecz 

biorąc - w danym miejscu i czasie na rynku istnieje dwóch lub więcej wykonawców 

mogących świadczyć tego rodzaju szczególne usługi (...)”  

Zdaniem Kolegium powyższe zamówienia dotyczyły promocji miasta Leszno, 

zatem promocję Leszna mogły również zagwarantować inne podmioty również bardzo 

znane z dziedziny sportu jak np.: szybownictwo (szybowcowe mistrzostwa świata). Unia 

Leszno nie jest zatem jedynym leszczyńskim podmiotem organizującym wielkie imprezy 

sportowe, rekreacyjne i kulturalne, transmitowane i nagłaśniane w mediach. Należy 

podkreślić, iż zamawiający naruszył również przepisy art. 7 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, nie zapewniając, przy udzielaniu zamówienia publicznego, zachowania 



uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców - ograniczając wykonanie 

zamówienia tylko przez jednego wykonawcę. 

Z powyższych względów w ocenie Kolegium Izby zastrzeżenie nie zasługiwało na 

uwzględnienie, a sformułowany na podstawie opisu nieprawidłowości w części I. pkt 14,  

ppkt 3 i 4 wystąpienia, wniosek pokontrolny Nr 11 pkt 3 był zasadny i podstawa prawna 

przy jego formułowaniu była prawidłowa”.  

 

11. Kontrola udzielonych upoważnień, wykazała że w Zarządzeniu Nr K/284/2015 z dnia  

24 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia I Zastępcy Prezydenta Miasta Leszna 

prowadzenia spraw, które na mocy ustawy o samorządzie gminnym jak też innych ustaw 

należą do kompetencji Prezydenta Miasta Leszna, w tym do wydawania zarządzeń 

dotyczących zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, Prezydent Miasta Leszna,  

w przypadku jego nieobecności, powierzył I Zastępcy Miasta Leszna samodzielne 

wykonywanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego polegających na zmianach planu: dochodów i wydatków związanych ze 

zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetu innych 

jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych; 

dochodów jednostki samorządu terytorialnego, wynikających ze zmian kwot subwencji  

w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej; wydatków jednostki samorządu 

terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu 

wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie 

stanowią inaczej; dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych 

ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu 

terytorialnego.  

Powyższe było niezgodne z przepisami art. 265 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869, ze zm.) 

Z wyjaśnienia Sekretarza Miasta Leszna złożonego w dniu 11.04.2022 r. wynika, że: „na 

dzień przeprowadzania kontroli zarządzenie K/284/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku  

w sprawie powierzenia I Zastępcy Prezydenta Miasta Leszna prowadzenia spraw, które na 

mocy ustawy o samorządzie gminnym jak też innych ustaw należą do kompetencji 

Prezydenta Miasta Leszna (…) nadal obowiązuje. Jednocześnie informuję, iż w latach 

2015 - 2022 I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna nie korzystał z uprawnień nadanych tym 

zarządzeniem”. 

 

12. Kontrola udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Leszna, wykazała że: 

1) na podstawie umowy Nr SO.3031.1.2.2020 zawartej w dniu 31.03.2020 r. pomiędzy 

Miastem Leszno a Województwem Wielkopolskim udzielono dotacji na zakup „Sprzętu 

medycznego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa dla Wojewódzkiego 

Szpitala Zespolonego w Lesznie” w kwocie 500.000,00 zł.  

Z analizy dokumentów, wynika że ostatnia płatność za fakturę nastąpiła w dniu 

08.12.2020 r., natomiast sprawozdanie wpłynęło do Urzędu Miasta Leszna w dniu 

01.02.2021 r. tj. 25 dni po terminie określonym w § 3 umowy, zgodnie z którym:  

„w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zrealizowaniu zadania (…) Województwo 

przedłoży Miastu sprawozdanie z jego realizacji (…). Za termin realizacji zadania 

przyjmuje się dzień, w którym nastąpiła (na konto wykonawcy) ostatnia płatność 

faktury/rachunku wystawionego w ramach wykonania zadania (…).” 

2) na podstawie umowy Nr SO.3031.2.2.2020 zawartej w dniu 20.11.2020 r. pomiędzy 

Miastem Leszno a Województwem Wielkopolskim udzielono dotacji na zakup 

„Aparatury i sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii oraz dla Oddziału Urologii 

i Onkologii Urologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie” w kwocie 



200.000,00 zł. Z analizy dokumentów, wynika że ostatnia płatność za fakturę nastąpiła 

w dniu 28.12.2020 r., natomiast sprawozdanie wpłynęło do Urzędu Miasta Leszna   

w dniu  01.02.2021 r. tj. 4 dni terminie określonym w § 3 umowy, zgodnie z którym  

„w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zrealizowaniu zadania (...) Województwo 

przedłoży Miastu sprawozdanie z jego realizacji (…). Za termin realizacji zadania 

przyjmuje się dzień, w którym nastąpiła (na konto wykonawcy) ostatnia płatność 

faktury/rachunku wystawionego w ramach wykonania zadania (...).”.  

 

13. Kontrola dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 

udzielonych na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, ze zm., 

a od dnia 18.06.2020 r. Dz. U. z 2020 r.  poz. 1057, ze zm.) udzielonych na realizację 

zadania publicznego pn.: „Pomoc w Środowiskowym Domu Samopomocy” o wartości 

536.265,00 zł wykazała, że: 

1) nie udokumentowano zamieszczenia w siedzibie organu administracji publicznej  

w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń: 

a) ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowiącego załącznik do Zarządzenia  

Nr 586/2019 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy 

społecznej. Powyższe stanowiło naruszenie art. 13 ust. 3 pkt 2 ustawy. Przedłożona 

do kontroli dokumentacja oraz złożone wyjaśnienia nie zawierały potwierdzenia 

dokonania wskazanej czynności.  

b) wyników otwartego konkursu ofert. W Zarządzeniu Nr 586/2019 Prezydenta Miasta 

Leszna z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację 

zadania publicznego w pkt VI.12 określono, że: „Wyniki zostaną umieszczone na 

stronie internetowej MOPR Leszno http:bip.moprleszno.pl i na stronie 

www.leszno.pl" pomijając obowiązek określony w przepisie art. 15 ust. 2j ustawy, 

zgodnie z którym wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po 

wyborze oferty w sposób określony w art. 13 ust. 3, a więc również w siedzibie 

organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie 

ogłoszeń. Przedłożona do kontroli dokumentacja oraz złożone wyjaśnienia nie 

zawierały potwierdzenia dokonania ogłoszenia w siedzibie organu.  

2) w dniu 02.01.2020 r. zawarto umowę nr MOPR.OP.421.1.2.2020 pomiędzy Miastem 

Leszno reprezentowanym przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  

w Lesznie na podstawie Upoważnienia nr KP.0052.2276.2019 z dnia 13.05.2019 r. przy 

kontrasygnacie Skarbnika Miasta Leszna a Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie (PSONI) na realizację zadania 

publicznego pod tytułem: „Pomoc w Środowiskowym Domu Samopomocy”.  

Termin realizacji zadania od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. W § 3 umowy 

zleceniodawca zobowiązał się do przekazania na realizację zadania publicznego kwoty 

536.265,00 zł, podzielonej na 24 transze na rachunek bankowy zleceniobiorcy. 

Miesięczna kwota dotacji stanowi iloczyn osób korzystających z usług 

Środowiskowego Domu Samopomocy i średniej miesięcznej Wojewódzkiej kwoty 

dotacji. W § 3 ust. 3 umowy zastrzeżono możliwość zmiany kwoty dotacji w sytuacji,  

o której mowa w art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12  marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, ze zm.).  

W trakcie realizacji zadania, do umowy zawarto 4 aneksy, i tak:  

⎯ Aneksem Nr 1 z dnia 18 czerwca 2020 r. zwiększono dotację do kwoty  

546.780,00 zł.   

http://bip.moprleszno.pl/
http://www.leszno.pl/


⎯ Aneksem Nr 2 z dnia 5 sierpnia 2020 r.  zwiększono dotację do kwoty 606.780,00 zł, 

tj. o 60.000,00 zł, w tym 30.000,00 zł z przeznaczeniem na remont oraz 30.000,00 zł 

z przeznaczeniem na wyposażenie.  

⎯ Aneksem Nr 3 z dnia 14 grudnia 2020 r. zmniejszono dotację do kwoty  

601.873,01 zł. 

⎯ Aneksem Nr 4 z dnia 31  grudnia 2020 r. zmniejszono dotację do kwoty  

600.120,51 zł.  

W dniu 28.01.2021 r. PSONI Koło w Lesznie złożyło „Sprawozdanie z wykonania 

zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w którym, w kolumnie wykazano: 

Koszty zgodnie z umową kwotę 601.873,01 zł. i w kolumnie: Faktycznie poniesione 

wydatki kwotę 600.120,20 zł. 

Z wyjaśnienia Dyrektora MOPR, wynika że: 

Ad. 1. „Tryb postępowania był zgodny z zapisami art. 13 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. Otwarty konkurs ofert został ogłoszony także  

w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie 

ogłoszeń – tablica ogłoszeń mieści się w holu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

przy ulicy Narutowicza 73/1 w Lesznie, przy wejściu do biura Zespołu ds. Programów  

i Organizacji Pozarządowych. Ogłoszenie było takie samo jak zamieszczone na stronie 

MOPR oraz leszno.pl. Ogłoszenie, które było wywieszone posiada adnotację: 

„Wywieszono w dniu 27.11.2019 r.”, „Zdjęto w dniu 23.12.2019 r.”. 

Ad. 2. Wyniki tj. protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej został wywieszony na 

tablicy ogłoszeń, która mieści się w holu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy 

ulicy Narutowicza 73/1 w Lesznie, przy wejściu do biura Zespołu ds. Programów  

i Organizacji Pozarządowych. Wynik/protokół był taki sam jak zamieszczony na stronie 

MOPR oraz leszno.pl. Na wyniku, który był wywieszony posiada adnotację: 

„Wywieszono w dniu 30.12.2019 r.” Wyniki zostały wywieszone, natomiast Zespół  

ds. Programów i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi omyłkowo pominął treść 

w Zarządzeniu Nr 586/2019 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 26.11.2019 r. 

Ad. 3. Finansowanie i rozliczenie: 

Aneks nr 4 miał charakter porządkujący i polegał na dostosowaniu kwoty dotacji do 

faktycznie poniesionych wydatków. Z perspektywy czasu niepotrzebny był aneks nr 4.  

W sprawozdaniu końcowym został błędnie wykazany koszt zgodnie z umową/aneksem. 

Kwota faktycznie wydatkowana przez PSONI wynosi 600.120,20 zł. W dniu 

13.01.2021r. Organizacja zwróciła na konto UML kwotę 0,31 zł. Zgodnie z zawartą 

umową oraz aneksami przygotowano 26 wniosków o dokonanie polecenia przelewu na 

łączną kwotę 600.120,51 zł. (…). 

 

14. Kontrola gospodarowania mieniem komunalnym w 2020 r. wykazała naruszenie 

przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, ze zm., a od dnia 15.01.2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 

ze zm., a od dnia 12.11.2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) oraz aktów wykonawczych do 

niej wykazała, że: 

 

1) w poddanych kontroli procedurach: wydzierżawienia nieruchomości zlokalizowanej 

w Lesznie, przy pl. Jana Metziga, sprzedaży nieruchomości zlokalizowanej w Lesznie, 

przy ul. Francuskiej (działki o numerach geodezyjnych: 50/8, 50/9, 50/10, 50/11 

i 50/12), sprzedaży nieruchomości zlokalizowanej w Lesznie przy ul. Andrzeja 

Krzyckiego (działka o numerze geodezyjnym 4/46), sprzedaży lokali mieszkalnych 

położonych w Lesznie, przy ul. Wojska Polskiego 6/10 i ul. Zwycięstwa 1/5, Prezydent 



Miasta Leszna zamieszczając ogłoszenia w prasie poinformował o upublicznieniu 

wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i sprzedaży poprzez 

wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Leszna. Było to niezgodne 

z art. 35 ust. 1 ustawy, który wymaga, aby informacja taka dotyczyła zamieszczenia 

wykazu na stronach internetowych urzędu; 

 

2) w procedurze sprzedaży nieruchomości zlokalizowanych w Lesznie przy 

ul. Francuskiej oraz przy ul. Andrzeja Krzyckiego cenę wywoławczą w przetargu 

określono jako cenę netto (bez podatku od towarów i usług). Było to niezgodne z art. 3 

ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 178), zgodnie z którym w cenie uwzględnia się podatek od 

towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega 

obciążeniu podatkiem od towarów i usług; 

 

3) informację o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Lesznie, 

przy ul. Andrzeja Krzyckiego, Prezydent Miasta Leszna upublicznił poprzez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Leszna na okres od 16.12.2020 r. do 

21.12.2020 r., tj. na okres krótszy niż 7 dni. Było to niezgodne z §  12 ust. 1 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1490, ze zm.), który wymaga, aby okres upublicznienia takiej informacji na tablicy 

ogłoszeń wynosił co najmniej 7 dni; 

 

4) przy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Lesznie, przy ul. Wojska Polskiego 

6/10 i ul. Zwycięstwa 1/5, na rzecz ich dotychczasowych najemców: 

 

a) określając pisemnie warunki kupna lokali, jako koszt obciążający nabywcę wskazano 

m.in. koszt sporządzenia operatu szacunkowego, który to warunek ujęto także  

w protokółach uzgodnień spisanych z nabywcami lokali. Było to niezgodne 

z art. 25 ust. 1 i 2 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy, które stanowią, że wycena 

nieruchomości, jako element gospodarowania nieruchomościami, należy do 

obowiązków wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, 

 

b) oświadczenia osób uprawnionych do nabycia lokali z zastosowaniem prawa 

pierwszeństwa złożone w Urzędzie Miasta Leszna nie zawierają pieczęci z datą 

wpływu do urzędu. Uniemożliwia to stwierdzenie, czy zostały złożone w terminie 

określonym w zawiadomieniu o przysługującym najemcom prawie pierwszeństwa  

w nabyciu lokali, a tym samym spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 34 ust. 4 

ustawy. Brak pieczęci wpływu pism do urzędu stanowi ponadto naruszenie § 42  

ust. 2 Załącznika Nr 1 „Instrukcja Kancelaryjna” do Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67, ze zm.). Zgodnie z tym 

przepisem po zarejestrowaniu przesyłki na nośniku papierowym punkt kancelaryjny 

umieszcza i wypełnia pieczęć wpływu na pierwszej stronie pisma lub, w przypadku 

gdy nie ma możliwości otwarcia koperty, na kopercie; 

 

5) wydając decyzję o ustanowieniu trwałego zarządu do nieruchomości (działek 

o numerach geodezyjnych 60/1 i 60/2) na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lesznie 

Prezydent Miasta Leszna nie określił terminu zagospodarowania nieruchomości. 



Stanowiło to uchybienie obowiązkowi wynikającemu z art. 45 ust. 2 pkt 6 ustawy, 

zgodnie z którym decyzja o ustanowieniu trwałego zarządu winna zawierać termin 

zagospodarowania nieruchomości; 

 

6) gospodarując zasobem nieruchomości Skarbu Państwa Prezydent Miasta Leszna nie 

sporządził planów realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu 

Państwa na 2020 r., oraz nie przedłożył ich wojewodzie – celem akceptacji, co najmniej 

na dwa miesiące przed zakończeniem okresu obowiązywania poprzedniego planu, czym 

nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 23 ust.1 pkt 3 w związku z art. 25 ust. 1  

i art. 25 ust. 2 ustawy. Art. 23 ust. 1 pkt 3 uchylony przez art. 1 pkt 8 lit. a tiret pierwsze 

ustawy z dnia 8 lipca 2021 r. /Dz. U. z 2021 r.. poz. 1561/ zmieniającej nin. ustawę  

z dniem 9 września 2021 r.). 

 

Z wyjaśnienia inspektora w sprawie  przyczyn niesporządzenia planu realizacji polityki 

gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa  na 2020 r., wynika że: Informuję, 

iż nie został sporządzony plan realizacji polityki nieruchomościami obejmujący rok 

2020. Ostatni plan obejmował lata 2014-2017. Brak sporządzenia przedmiotowego 

planu na kolejne lata wynika z licznych zmian pracowniczych na stanowisku 

zajmującym się mieniem Skarbu Państwa. W 2022 r. został sporządzony plan 

wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w latach 2022-2024 wg stanu na 

dzień 31.12.2021 r. 

W związku z art. 23 ust. 4 ugn informuję, iż wszystkie czynności wykonywane przez  

tut. organ są przekazywane Wojewodzie na bieżąco przy realizacji poszczególnych 

czynności. W roku 2020 zawarto 12 umów najmu oraz 1 umowę darowizny. W toku 

podejmowanych czynności tut. organ przekazywał Wojewodzie informacje m. in. o 

rodzaju zawieranych umów, przedmiocie umowy, stronach umowy, wartości 

nieruchomości oraz wysokości czynszu najmu, a także projekty zawieranych umów 

najmu. Jednocześnie informuje iż tut. organ nie zawierał umów, które nie podlegałby 

obowiązkowi przekazania informacji do Wojewody Wielkopolskiego. 

Ponadto informuję, iż nieruchomość przy ul. Raczyńskiego w Lesznie (dz. 19/8, 20/4, 

21/6, 22/6, 22/7, 24/11, 28/6, 24/4, 21/3, 28/4), z uwagi na fakt iż była zajęta pod 

infrastrukturę kolejową została zwolniona z opłat z tytułu użytkowania wieczystego. 

Zwolnienie z opłat było kontynuowane również po nabyciu użytkowania wieczystego 

przez Miasto Leszno aktem notarialnym nr 14188/2009 z dnia 23.12.2009.” 

 

10. Pomimo 5-krotnej nowelizacji uchwały Nr XXIX/439/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 

19 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XIX/216/2008 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania 

nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna, dokonanej w latach 

2015 – 2021, nie ogłaszano tekstu jednolitego uchwały, która stanowi akt prawa 

miejscowego. Było to niezgodne z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1461), który stanowi, że tekst jednolity aktu normatywnego innego niż ustawa ogłasza 

się nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli był on nowelizowany. 

 

11. Kontrola realizacji umowy dzierżawy zawartej 14.05.2020 r., a dotyczącej nieruchomości 

położonej w Lesznie, przy pl. Jana Metziga wykazała, że mimo zawartej w umowie 

klauzuli waloryzacyjnej czynszu dzierżawnego w okresach nie dłuższych niż 6 miesięcy  

(§ 4 ust. 5), pierwszej waloryzacji dokonano po upływie 13 miesięcy od wejścia w życie 

umowy. Stanowiło to uchybienie obowiązkowi wynikającemu z art. 42 ust. 5 ustawy 



z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.). 

Przepis ten 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. 

 

12. W wyniku kontroli udzielonych w 2020 r. dotacji celowych dla samorządowych zakładów 

budżetowych stwierdzono, że w Urzędzie Miasta Leszna obowiązuje procedura PR-WK/96 

z dnia 15.02.2016 r. dotycząca „Przekazywania, ewidencji i rozliczania dotacji 

przekazanych przez Urząd Miasta Leszna”, która w swej treści nie reguluje zasad 

udzielania dotacji celowych na rzecz zakładów budżetowych. Zgodnie z art. 126 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.) 

dotacje są to środki budżetowe podlegające szczególnym zasadom rozliczenia. Zgodnie  

z § 45 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych 

zakładów budżetowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1718) Zarząd jednostki samorządu 

terytorialnego przekazuje samorządowym zakładom budżetowym dotacje, o których mowa 

w art. 15 ust. 3 pkt 1 i ust. 5 ustawy, w wysokości odpowiedniej do stopnia realizacji 

finansowanych zadań. Kierownik samorządowego zakładu budżetowego przekazuje 

zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 stycznia następnego 

roku, rozliczenie wykorzystania dotacji w szczegółowości określonej przez ten zarząd. 

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku stwierdzenia wykorzystania 

dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości, wydaje 

decyzję o zwrocie dotacji do budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz  

z odsetkami, w wysokości i terminie określonych w art. 252 ust. 1 ustawy.  

Kompetencje w zakresie określenia trybu przekazywania i sposobu rozliczania dotacji 

celowej należą do organu wykonawczego Miasta Leszna.  

Z oświadczenia Skarbnika Miasta Leszna, wynika że: „Miasto Leszno nie posiada 

odrębnego Zarządzenia Prezydenta w sprawie udzielania i rozliczania dotacji celowych. 

W Urzędzie Miasta Leszna stosuje się Procedurę: Nr PR-WK/96 z dnia 15.02.2016 r. 

Tytuł: Przekazywanie, ewidencja i rozliczanie dotacji przekazanych przez Urząd Miasta 

Leszna, w której określono zasady udzielania i rozliczania dotacji. W II kwartale 2022 

roku zostanie przygotowana aktualizacja Procedury, w której m. in. zostaną 

doprecyzowane zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych dla zakładów 

budżetowych tak, aby dochować należytej staranności w zakresie udzielania i rozliczania 

dotacji.” 

 

13. Z ustaleń kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lesznie 

(wystąpienie pokontrolne WK-0913/1/2022 z dnia 7.07.2022 r.) wynika, że Miasto Leszno 

w dniu 10.06.2020 r. ze środków budżetu pokryło wydatki związane z działalnością 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie dotyczące: 

• opłacenia ustawowych odsetek za opóźnienie z tytułu realizacji wyroku Sądu 

Okręgowego w Poznaniu z dnia 05 sierpnia 2019 r. oraz wyroku Sądu 

Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 27 maja 2020 r. w kwocie 25.718,17 zł.  

• opłacenia kwot wynikających z realizacji powyższych wyroków dotyczących: 

należności głównej w wysokości 231.735,26 zł, kosztów procesowych przed 

Sądem I instancji w wysokości 22.421,00 zł oraz kosztów procesowych przed 

Sądem II instancji w wysokości 8.100,00 zł. 

Powyższe wyroki dotyczyły sprawy prowadzonej z powództwa Banku Spółdzielczego we 

Włoszakowicach, które dotyczyło nie przekazania przez Miejski Ośrodek Sportu  

https://sip.lex.pl/#/document/17569559?unitId=art(15)ust(3)pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17569559?unitId=art(15)ust(5)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17569559?unitId=art(252)ust(1)&cm=DOCUMENT


i Rekreacji w Lesznie na rzecz Banku części wynagrodzenia wykonawcy inwestycji  

pn. „Przebudowa głównej alei prowadzącej do Stadionu im. A. Smoczyka w Lesznie wraz 

infrastrukturą towarzysząca” w związku z zawartą pomiędzy wykonawcą a bankiem 

umową cesji wierzytelności. 

  

Powyższe działanie stało w sprzeczności z przepisami art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.). Zgodnie z przepisem 

art. 15 ust. 1 ustawy o finansach publicznych samorządowy zakład budżetowy odpłatnie 

wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych. 

Natomiast z budżetu jednostki samorządu terytorialnego można samorządowemu 

zakładowi budżetowemu przekazać określone dotacje wynikające z przepisów art. 15 ust. 

3, 4 oraz 5 powyższej ustawy oraz środki finansowe wynikające z rozliczenia podatku od 

towarów i usług, z tym że ich wysokość nie może być wyższa niż wynikająca z rozliczenia 

tego podatku związanego z tym zakładem. 

 

Odpowiedzialnymi za powstałe nieprawidłowości są pracownicy w zakresie wykonywanych 

przez nich czynności oraz Prezydent i Skarbnik poprzez nienależyte wypełnianie obowiązków 

wynikających z przepisów prawa, w tym z tytułu nadzoru. 

 

II 

Kontrola zagadnień dotyczących naliczania i ewentualnej egzekucji udzielonych bonifikat  

w przypadkach określonych w art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, ze zm., od dnia 15.01.2020 r. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 65, ze zm., a od dnia 12.11.2020 r. Dz. U. z 2020 poz. 1990), wykazała że w latach 

2017 – 2020 Miasto Leszno zbyło, z udzieleniem bonifikaty, 140 lokali mieszkalnych. Łączna 

wysokość udzielonych bonifikat wyniosła 14.915.621,05 zł. Kontrola transakcji sprzedaży 

dokonanych w 2020 r. oraz losowo wybranych przypadków z lat 2017 – 2019 nie wykazała 

wystąpienia przesłanek żądania zapłaty kwoty równej (albo jej części) udzielonej bonifikaty 

z tytułu wtórnego obrotu tymi lokalami. 

 

III 

Przedmiotem kontroli kompleksowej było również osiąganie wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 z uwzględnieniem art. 30a  ust. 3 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215, ze zm.).  

„Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach  prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 

rok  2020” sporządzono w dniu 04.02.2021 r. i przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Poznaniu w dniu 05.02.2021 r. tj. w terminach określonych w przepisach art. 30a ust. 4 i 5 

Nauczyciela.  

Ze sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2020 r., wynika że 

wysokości średniego wynagrodzenia, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta 

Nauczyciela, osiągnęli nauczyciele we wszystkich grupach awansu zawodowego.  

W trakcie poprzedniej kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2018 r. stwierdzono, że 

wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust.  3  ustawy Karta 

Nauczyciela, w  2016 r.  osiągnęli nauczyciele we wszystkich grupach awansu zawodowego. 

 

 

 

 



Przedstawiając Panu Prezydentowi ustalenia kontroli, Regionalna Izba Obrachunkowa  

w Poznaniu wnosi o ich wykorzystanie w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości 

oraz podjęcia skutecznych działań dla ich wyeliminowania w dalszej działalności poprzez 

realizację następujących wniosków pokontrolnych: 

 

1. Zobowiązać Skarbnika Miasta oraz służby finansowe do wyeliminowania 

nieprawidłowości stwierdzonych w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych                       

oraz do przestrzegania zasad zawartych w ustawie z dnia 29 września 1994 r.                            

o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów 

kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek 

budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych 

oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342), a w szczególności: 

1) Dokonać zmian obowiązujących zasad (polityki) rachunkowości w zakresie wskazanym 

w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym, a w szczególności: 

a) Zapewnić aby wszystkie konta wskazane w zakładowym planie konta posiadały 

właściwe opisy ujmowanych na nich zdarzeń mając na uwadze, że zgodnie z art. 10 

ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o rachunkowości w polityce rachunkowości należy określić 

sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont, ustalając 

wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady 

prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi 

głównej. 

Ustalając zakładowy plan kont przestrzegać zasad wynikających z § 20 ust. 1 

rozporządzenia. 

b) Określić sposób prowadzenia ewidencji pozabilansowej, która umożliwi ustalenie 

wartości gruntów użytkowanych wieczyście jaką należy wykazać w informacji 

dodatkowej do sprawozdania finansowego. 

c) Określić zasady dokonywania odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych od 

posiadanych praw użytkowania wieczystego gruntu oraz dokonywać powyższych 

odpisów zgodnie z przyjętym w tym zakresie zasadami.  

2) Stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając 

sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Zdarzenia, w tym operacje 

gospodarcze, ujmować w księgach rachunkowych i wykazywać w sprawozdaniu 

finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną. 

3) Zapewnić aby ewidencja pomocnicza prowadzona do konta 013 „Pozostałe środki 

trwałe” spełniała wymagania wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości,  

a w szczególności wymogi wynikające z przepisów art. 13 powyższej ustawy. Ponadto 

mieć na uwadze, że konta ksiąg pomocniczych zawierają zapisy będące 

uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej i winno prowadzić 

się je w ujęciu systematycznym jako wyodrębniony system ksiąg, kartotek (zbiorów 

kont), komputerowych zbiorów danych, uzgodniony z saldami i zapisami na kontach 

księgi głównej. Co najmniej na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych należy 

sporządzać zestawienia sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych, a na dzień 

inwentaryzacji - zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów. 

4) Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego wprowadzić, w postaci zapisu, 

każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym stosownie do 

przepisów art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości, mając na uwadze, iż zgodnie z § 26 

ust. 2 rozporządzenia, okresem sprawozdawczym jest miesiąc. 



5) W zakresie inwentaryzacji składników majątkowych zapewnić przestrzeganie 

przepisów art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości oraz uregulowań wewnętrznych. 

Inwentaryzację prowadzoną na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy prowadzić  

w sposób rzetelny, drogą porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi 

dokumentami i weryfikacji wartości tych składników. Starannie i rzetelnie 

dokumentować przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji i powiązać je z zapisami 

ksiąg rachunkowych.  

 

2. Zwiększyć nadzór i kontrolę przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych oraz zapewnić 

przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r.  

w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 144), a w szczególności 

sporządzając sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki 

samorządu terytorialnego przestrzegać instrukcji sporządzania powyższego sprawozdania 

wynikającej z § 20 załącznika Nr 37 do rozporządzenia. 

 

3. W przypadku niezłożenia przez zobowiązanych do tego podatników deklaracji 

podatkowych podejmować stosowne działania zgodnie z przepisami ustawy z dnia  

29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, ze zm.). Zgodnie  

z art. 274a § 1 powyższej ustawy organ podatkowy może zażądać złożenia wyjaśnień  

w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji lub sprawozdania finansowego lub wezwać do 

ich złożenia, jeżeli nie zostały złożone mimo takiego obowiązku. 

 

4. Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), a mianowicie zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zwracać wykonawcy w terminach określonych w art. 453 powyższej ustawy. 

 

5. Stosownie do przepisów art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 

o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) pracownikowi 

samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub 

powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany dodatek specjalny. Dodatki 

specjalne przyznawać w uzasadnionych prawnie i merytorycznie przypadkach, mając na 

uwadze okresowy charakter przyczyn przyznania tego dodatku.  

 

6. Przy zawieraniu umów o korzystanie w celach służbowych do jazd lokalnych 

samochodów niebędących własnością pracodawcy określać pojazd będący przedmiotem 

umowy poprzez wskazanie: marki pojazdu, jego numeru rejestracyjnego i pojemności 

silnika, a także w sposób jednoznaczny określać wysokości stawki za kilometr przebiegu 

pojazdu do obliczenia kosztów używania pojazdu do celów służbowych, zgodnie 

z § 1 ust. 1 w zw. z § 4 ust. 1 oraz § 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu 

kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli 

i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002r. nr 27, poz. 271). 

 

7. Egzekwować od członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Lesznie stosowanie się do regulaminu pracy Komisji, ustanowionego zarządzeniem 

Prezydenta Miasta Leszna. 

 

 

 



8. Zobowiązać Skarbnika Gminy oraz służby finansowe do przestrzegania zasad zawartych 

w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej 

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących 

ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513). 

 

9. Zobowiązać odpowiedzialnych merytorycznie pracowników do przestrzegania przepisów 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r.  

poz. 1129,  ze zm.), w szczególności zamówienia z wolnej ręki udzielać, jeżeli zachodzą 

okoliczności określone w przepisach art. 214 i art. 305 ustawy. Zgodnie z art. 214 ust. 1 

pkt 1 dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego 

wykonawcę z przyczyn:  

a) technicznych o obiektywnym charakterze, 

b) związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów 

jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak 

konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. 

 

10. Zapewnić przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), a w szczególności weryfikować 

składane przez wykonawców dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, w tym ich aktualność na dzień złożenia.  

W przypadku niezłożenia przez  wykonawcę oświadczenia o którym mowa w art. 125  

ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń 

składanych w postępowaniu lub gdy są one niekompletne lub zawierają błędy, wzywać 

wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym 

terminie.  

 

11. Wprowadzić zmiany w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Leszna Nr K/284/2015 z dnia  

24 czerwca 2015 r. w zakresie zgodności jego zapisów z art.  257 w związku z art. 2 pkt 2 

ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze 

zm.) z których wynika, że w toku wykonywania budżetu jedynie Zarząd może dokonywać 

zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

polegających na zmianach planu. Przez Zarząd jednostki samorządu  terytorialnego 

rozumie się wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. 

 

12. Zobowiązać dotowane podmioty do przedkładania rozliczeń wykorzystanych dotacji 

celowych w terminach określonych w zawartych umowach oraz zgodnie treścią art. 250 

pkt 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 

ze  zm.).  

 

13. Realizując zadania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, ze zm.) zapewnić 

należyte dokumentowanie wypełniania obowiązków w zakresie zamieszczania ogłoszeń  

w ramach otwartego konkursu ofert określonych w przepisach art. 13 ust. 3 i 4 oraz art. 15 

ust.2j ustawy oraz weryfikację zgodności sprawozdania z realizacji zadania z zawartą 

umową.  

 

 

 

 



14. Przeprowadzając procedurę wydzierżawiania nieruchomości i ich sprzedaży przestrzegać 

przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) oraz aktów wykonawczych do niej,  

a w szczególności:  

1) zgodnie z wymogiem określonym w art. 35 ust. 1 ustawy podawać w prasie lokalnej 

informację o zamieszczeniu wykazu nieruchomości na stronach internetowych urzędu; 

2) cenę wywoławczą w przetargach na zbycie nieruchomości określać w kwocie 

zawierającej podatek od towarów i usług, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 

2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178);  

3) informację o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości upubliczniać poprzez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu na okres co najmniej 7 dni, zgodnie z §  12 

ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu 

i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2213); 

4) przy sprzedaży lokali mieszkalnych zaprzestać obciążania nabywców nieruchomości 

lokalowych kosztami sporządzenia operatu szacunkowego, które to koszty, zgodnie 

z art. 25 ust. 1 i 2, w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy, stanowią element gospodarowania 

nieruchomościami; 

5) wydając decyzje o ustanowieniu trwałego zarządu do nieruchomości wskazywać termin 

do jej zagospodarowania, zgodnie z postanowieniami art. 45 ust. 2 pkt 6 ustawy. 

 

15. Po zarejestrowaniu przesyłki na nośniku papierowym umieszczać i wypełniać pieczęć 

wpływu dokumentów do urzędu, zgodnie z § 42 ust. 2 Załącznika Nr 1 „Instrukcja 

Kancelaryjna” do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, 

poz. 67, ze zm.). 

 

16. Ogłaszać, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, teksty jednolite aktów prawa miejscowego  

w przypadku ich nowelizacji, wypełniając tym obowiązek określony w art. 16 ust. 3 

ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461). 

 

17. Stosownie do zapisów § 4 ust. 5 umowy dzierżawy zawartej 14.05.2020 r., dotyczącej 

nieruchomości położonej w Lesznie, przy pl. Jana Metziga, dokonać waloryzacji czynszu 

dzierżawnego z uwzględnieniem zasad zawartych w tym punkcie umowy, zapewniając 

w ten sposób realizację obowiązku określonego w art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305, ze zm.) dotyczącego 

prawidłowego ustalania przypadających im należności pieniężnych, w tym mających 

charakter cywilnoprawny. 

 

18. Opracować i wdrożyć procedurę udzielania i rozliczania dotacji celowych zgodnie  

z art. 15 ust. 3-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  

z 2021 r., poz. 305 z ostatnią zmianą Dz. U. z 2022 r., poz. 655) oraz § 45 ust. 1 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów 

budżetowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1718). 

 

 



19. Gospodarkę finansową Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie prowadzić 

zgodnie z przepisami art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.). Przepis ten stanowi, że samorządowy zakład 

budżetowy odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności  

z przychodów własnych. 

Podstawą gospodarki finansowej samorządowego zakładu budżetowego jest roczny plan 

finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności  

i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem jednostki samorządu 

terytorialnego. 

W planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego mogą być dokonywane 

zmiany w ciągu roku w przypadku realizowania wyższych od planowanych przychodów  

i kosztów, pod warunkiem że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego ani zwiększenia dotacji z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego. 

 

O sposobie realizacji wniosków pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania 

należy, zgodnie z przepisem art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, 

powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

  

Jednocześnie informuję, że stosownie do przepisów art. 9 ust. 3 i 4 ustawy  

o regionalnych izbach obrachunkowych do wniosków zawartych w wystąpieniu 

pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Izby. Zastrzeżenia 

składa właściwy organ jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

wystąpienia pokontrolnego, za pośrednictwem Prezesa Izby. Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń 

może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe 

zastosowanie. Bieg terminu, o którym mowa wyżej ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia 

zastrzeżenia w odniesieniu do wniosków pokontrolnych objętych zastrzeżeniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

Rada Miejska Leszna 


