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UCHWAŁA NR Y11L52.2021 
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE 

z dnia 14 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia zastrzeźeń  zgłoszonych przez Burmistrza Miasta świdwin do wniosków za- 
wartych w wystąpieniu pokontrolnym 

Na podstawie art. 18 ust. I pkt Sa ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachun-
kowych" Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie uchwala, co następuje: 

1. Uwzględnia się  zastrzeżenia w zakresie nieprawidłowości ujętych w punktach 6 i 7 wystąpienia pokon-
trolnego oraz zastrzeżenie w zakresie nieprawidłowości ujętej w punkcie 10 wystąpienia pokontrolne-
go w części dotyczącej poniesionych wydatków na: zakup kwiatów na pogrzeb pierwszego przedsię-
biorcy świdwińskiego, objęcie stanowiska przez Kierownika jednostki organizacyjnej, jubileusz uro-
dzin mieszkańców świdwina, jubileusz pożycia małżeńskiego, przekazanie obowiązków Dowódcy 
Skrzydła Lotniczego, odejście na emeryturę  pracowników Urzędu Miasta, pogrzeb byłego pracownika 
Urzędu oraz usługi cateringowe dotyczące: poczęstunku dla uczestników uroczystości nadania imienia 
Mjr. Płk. Stefana Steca 21 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, poczęstunku członków komisji 
egzaminacyjnych oświatowych, spotkania organizowanego wraz z przedstawicielami Starosta Powia-
towego. 

2. Oddala się  zastrzeżenie w zakresie nieprawidłowości ujętej w punkcie 10 wystąpienia pokontrolnego 
w części dotyczącej poniesionych wydatków: na zakup kwiatów na imieniny Wójta Gminy Świdwin, 
imieniny Dyrektora PUP, imieniny Starosty Świdwińskiego oraz otwarcie Prywatnej Szkoły Języka 
Angielskiego. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
UZASADNIENIE 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie przeprowadziła w okresie od 22 października 2020 r. do 
31 grudnia 2020 r. kontrolę  kompleksową  gospodarki finansowej Gminy Miasto Świdwin za lata 2016-2019, 
wybranych zagadnień  za okres sprzed 2016 r. oraz występujących w roku 2020. 

Na podstawie art. 9 ust. 2 w Zw. z art. 17 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do 
kontrolowanej jednostki Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie skierował  wystąpienie po-
kontrolne z dnia 4 marca 2021 r. (znak: WK.0913.1500.38.K.2020), w którym wskazał  m.in. następujące 
nieprawidłowości: 
a) w pkt 6 wskazano, że organ podatkowy nie wyłączył  pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

ds. wymiaru podatków (2) od udziału w postępowaniach w sprawach dotyczących ich zobowiązań  podat-
kowych oraz zobowiązań  ich rodzeństwa i osób powinowatych, a także nie wyznaczył  innego pracownika 
do załatwiania ww. Spraw. Powyższe było niezgodne z art. 130 * I W ZW. z art. 126 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa2. Odpowiedzialność  za przedmiotową  nieprawidłowość  została 
przypisana Burmistrzowi, a jako wskazanie zmierzające do usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości 
i usprawnienia badanej działalności sfonnułowany został  wniosek o wyłączanie pracowników zatrudnio-
nych na stanowiskach ds. wymiaru podatków od udziału w postępowaniach w sprawach dotyczących ich 
zobowiązań  podatkowych oraz zobowiązań  ich rodzeństwa i osób powinowatych oraz wyznaczanie inne-
go pracownika do załatwiania ww. Spraw. 

b) w pkt 7 wskazano, że wskutek zaniechania czynności sprawdzających mających na celu ustalenie stanu 
faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami, 
w 2018 r. od osoby prawnej organ podatkowy pobrał  podatek od nieruchomości od zadeklarowanej po- o- 

Dz. U z 2019 r. poz. 2137 Dz.Uz2019r.poz.2137 
2 Dz. U.z2015r. poz. 6l3,zpóże.zm.; Dz. U.z2017r. poz. 201,zpóżn.zm.; Dz. U.z2018r. poz. 800,zpóźn.zm.; 
Dz. U. z2019 r. poz. 900, zpóźn. zm. 
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wierzchni 5 167 m2  budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej pomimo, że zgod-
nie z danymi ewidencji gruntów i budynków podatnik ten posiadał  budynki przemysłowe i handlowo-
usługowe o łącznej powierzchni 4 268 m2  (powyższe mogło spowodować  zawyżenie należnego podatku 
o kwotę  19472,34 zł), co było sprzeczne z art. 272 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Odpowiedzial-
ność  za przedmiotową  nieprawidłowość  wstała przypisana Podinspektorowi ds. planowania i podatków, 
a z nadzoru Kierownikowi Wydziału Planowania i Finansowo-Budżetowego, a jako wskazanie zmierza-
jące do usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości i usprawnienia badanej działalności sformułowany zo-
stał  wniosek o dokonywanie czynności sprawdzających mających na celu ustalenie stanu faktycznego 
w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności deklaracji złożonych przez podatników z ewidencją  
gruntów i budynków. 

c) w pkt 10 wskazano, że w latach 2019-2020 poniesiono wydatki w wysokości ogółem 3 025,20 zł  na za-
kup wiązanek kwiatów na uroczystości o charakterze prywatnym oraz usługi cateringowe, tj. na zadania, 
które nie służyły zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty i nie stanowiły zadań  własnych jednostki 
samorządu terytorialnego, co było niezgodne z art. 7 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym'. Odpowiedzialność  za przedmiotową  nieprawidłowość  została przypisana Burmistrzowi i Za-
stępcy Burmistrza, a jako wskazanie zmierzające do usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości i uspraw-
nienia badanej działalności sformułowany został  wniosek o dokonywanie wydatków ze środków publicz-
nych, wyłącznie na zadania służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. 

Pismem z dnia 18 marca 2021 r. Burmistrz Miasta Świdwin zgłosił  zastrzeżenia do wniosków pokon-
trolnych zawartych w punkcie 6, 7 i 10 wymienionego wystąpienia pokontrolnego. Wskazał  w nich, że 
w zakresie nieprawidłowości wymienionych w wystąpieniu pokontrolnym w jego ocenie: 
- pkt 6 - zarzut dotyczący niewyłączenia pracowników zatrudnionych na stanowisku ds. wymiaru podat-

ków od udziału w postępowaniu w sprawach dotyczących ich zobowiązań  ich rodzeństwa i osób powi-
nowatych jest beisadny. Zdaniem Burmistrza z art. 130 * I ustawy Ordynacja podatkowa wyniku, że 
wyłączenie ww. osób od udziału w postępowaniu w sprawach dotyczących zobowiązań  podatkowych 
następuje w chwili wszczęcia takiego postępowania, a skoro w okresie kontroli nie toczyły się  żadne 
postępowania w sprawach dotyczących zobowiązań  podatkowych wobec pracowników oraz ich rodzeń-
stwa i osób powinowatych nie było potrzeby ich wyłączenia. Powyższe potwierdza także okoliczność, 
iż  Inspektor ds. wymiaru podatków nie posiada żadnych zobowiązań  podatkowych w gminie miejskiej 
Świdwin, natomiast Inspektor ds. planowania i wymiaru jest podatnikiem podatku od nieruchomości w 
gminie miejskiej Świdwin, lecz nie wykonywał  żadnych czynności dot. jej postępowań. 

- pkt 7 - Burmistrz wskazał, iż  podstawę  opodatkowania dla budynków lub ich części stanowi ich po- 

- 

wierzchnia użytkowa wyrażana w metrach kwadratowych, a nie dane zawarte w ewidencji gruntów 
i budynków gdzie powierzchnia budynków jest wskazana jako powierzchnia zabudowy. Dane dotyczą-
ce powierzchni użytkowej mogą  być  ustalone na podstawie fizycznego obmiaru powierzchni po we-
wnętrznej długości ścian i w świetle przepisów nie mogą  zostać  zastąpione danymi z ewidencji gruntów 
i budynków. Według Burmistrza złożona przez podatnika deklaracja na rok 2018 nie budziła wątpliwo-
ści co do poprawności danych w niej zawartych, dane te nie odbiegały od danych zawartych w latach 
poprzednich, i dlatego też  organ podatkowy nie widział  potrzeby, aby w tym przypadku na podstawie 
art. 274a * 2 Ordynacji podatkowej wzywać  podatnika i cokolwiek wyjaśniać. Z ww. powodów organ 
podatkowy uważa za bezzasadny zarzut zaniechania czynności sprawdzających, mających na celu usta-
lenie powierzchni użytkowej budynku z ewidencją  gruntów i budynków. 

- 

	

	pkt 10 - W ocenie Burmistrza poniesione w latach 20 19-2020 wydatki w wysokości ogółem 3 025,20 zł  
na zakup wiązanek kwiatów na wskazane uroczystości oraz usługi cateringowe nie miały charakteru 
prywatnego i były związane z ogólną  działalnością  jednostki samorządu terytorialnego o charakterze 
promocyjnym. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 506, zpóźn. zni. i Dz. U. z 2020 r. poz. 713 
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Przedmiotowe zastrzeżenia zostały rozpatrzone przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Szczecinie na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2021 r. 

Kolegium Regionalnej Lzby Obrachunkowej zważyło, co następuje. 

Zastrzeżenia Burmistrza Miasta Świdwin dotyczące punktów 6 i 7 wystąpienia pokontrolnego zasługują  
na uwzględnienie. 

W zakresie nieprawidłowości ujętej w punkcie 6 wskazać  należy, że przepisami regulującymi kwestie 
związane z wyłączeniem pracowników organów podatkowych są  przepisy art. 130-132 ustawy Ordynacja 
podatkowa. 

Zgodnie z art. 130 * 1 wymienionej ustawy wskazane w tym przepisie osoby tj. funkcjonariusz Służby 
Celno-Skarbowej, pracownik urzędu gminy (miasta), starostwa, urzędu marszałkowskiego, izby administra-
cji skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej, urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finan-
sów publicznych oraz członek samorządowego kolegium odwoławczego podlegają  wyłączeniu od udziału 
w postępowaniu w sprawach dotyczących zobowiązań  podatkowych oraz innych spraw normowanych prze-
pisami prawa podatkowego, w których: 
1) są  stroną, 
2) pozostają  ze stroną  w takim stosunku prawnym, że  rozstrzygnięcie  sprawy może mieć  wpływ na ich 

prawa lub obowiązki, 
3) stroną  jest ich małżonek, rodzeństwo, wstępny, zstępny lub powinowaty pierwszego stopnia, 
4) stronami są  osoby związane z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 
5) byli świadkami lub biegłymi, byli lub są  przedstawicielami podatnika albo przedstawicielem podatnika 

jest jedna z osób wymienionych w pkt 3 i 4, 
6) brali udział  w wydaniu zaskarżonej decyzji, 
7) zaistniały okoliczności, w związku z którymi wszczęto przeciw nim postępowanie służbowe, dyscypli-

narne lub karne, 
8) stroną  jest osoba pozostająca wobec nich w stosunku nadrzędności służbowej. 

W świetle powyżej powołanych przepisów Kolegium podkreśla, że pracownicy organu podatkowego 
podlegają  wyłączeniu od udziału w postępowaniu podatkowym z mocy samego prawa, w sytuacjach obję-
tych dyspozycją  normy wynikającej z art. 130 * I ustawy Ordynacja podatkowa. Wyłączenie pracownika lub 
funkcjonariusza organu podatkowego dotyczy w pierwszej kolejności spraw rozstrzygających o ich prawach 
i obowiązkach, czyli w sytuacjach, gdy występują  w charakterze strony (art. 130 * I pkt 1). Przesłanka ta 
znamionuje najwyższy stopień  bliskości wobec sprawy podatkowej, bo sam pracownik jest w niej stroną, 
czyli zgodnie z art. 133 * 1 ustawy Ordynacja podatkowa będzie podatnikiem, płatnikiem, inkasentem albo 
osobą  trzecią  mającą  interes prawny w sprawie, do której odnosi się  działanie organu podatkowego. 

Kolegium podziela pogląd wyrażany na tle przedmiotowego zagadnienia, w myśl którego instytucja wy-
łączenia pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego służy realizacji zasad ogólnych tego 
postępowania, a w szczególności zasady prawdy obiektywnej i zaufania do organów. Celem instytucji wyłą-
czenia jest bowiem zapewnienie bezstronności pracownika lub organu podatkowego w każdym stadium po-
stępowania, a zwłaszcza przy wydawaniu aktu kończącego to postępowanie. Określenie „udział  w postępo-
waniu" ma w tym wypadku szeroki zakres, gdyż  odnosi się  do wszystkich możliwych rodzajów czynności 
procesowych, niezależnie od ich znaczenia dla sprawy i czasu poświęconego im przez pracownika. Chodzi 
tu zatem o czynności o charakterze przygotowawczym niezbędne do załatwienia sprawy, jak również  
o czynności związane bezpośrednio z wydaniem aktu załatwiającego sprawę.4  

Mając na uwadze, iż  -jak wynika z wyjaśnień  Burmistrza - pracownik zatrudniony na stanowisku in-
spektora ds. wymiaru podatków nie posiada żadnych zobowiązań  podatkowych w gminie miejskiej Świdwiu, 
Kolegium doszło do przekonania, że nie zaistniała ustawowa przesłanka stanowiąca podstawę  jego wyłącze-
nia z mocy prawa, o której mowa w art. 130 * 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Skoro pracownik orga- 

Babiarz Stefan i in., Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. Xl WKP 2019 
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nu podatkowego nie jest podatnikiem na terenie gminy to me zachodzi nawet potencjalna możliwość  prowa-
dzenia wobec jego osoby postępowania podatkowego, w któryrn z mocy prawa podlegałby wyłączeniu. 
W związku z powyższym za bezpodstawne uznać  należy wskazanie jako nieprawidłowości braku wyłączenia 
pracownika przez organ podatkowy, gdyż  wyłączenie takie następuje z mocy prawa i tylko w sytuacjach 
wskazanych w treści powołanego przepisu ustawy, które w niniejszej sprawie nie wystąpiły. 

W zakresie nieprawidłowości dotyczącej inspektora ds. planowania i wymiaru, który jest podatnikiem 
na terenie gminy miejskiej Świdwin, a więc co do zasady podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu, 
w którym jest stroną, Kolegium uznało, że z uwagi na okoliczności podniesione przez Burmistrza w tym 
punkcie zastrzeżeń, nie można stwierdzić  naruszenia przepisów prawa przez organ podatkowy. Skoro - jak 
podał  Burmistrz - czynności w postępowaniach podatkowych, dotyczące ww. pracownika nie były wyko-
nywane przez niego samego, to tym samym za bezpodstawne uznać  należy sformułowanie zarzutu o niewy-
łączeniu pracownika przez organ (jak wyżej wskazano - podlegał  on wyłączeniu z mocy samego prawa) oraz 
o niewyznaczeniu innego pracownika do załatwienia ww. spraw. 

W zakresie nieprawidłowości polegającej na niewyłączeniu pracowników od udziału w postępowa-
niach w sprawach dotyczących zobowiązań  ich rodzeństwa i osób powinowatych Burmistrz wskazał  na brak 
postępowań, które toczyłyby się  wobec wymienionych osób w okresie objętym kontrolą, wobec czego Kole-
gium uznało, iż  nie wystąpiła okoliczność, o której mowa w przepisach art. 130 * 1 pkt 3 wymienionej usta- 

- 

wy. 

Powyższe okoliczności w ocenie Kolegium przemawiają  za uwzględnieniem zastrzeżenia Burmistrza 
do nieprawidłowości ujętej w pkt 6 wystąpienia pokontrolnego. 

W zakresie nieprawidłowości ujętej w punkcie 7 wystąpienia pokontrolnego Kolegium wyjaśnia, że 
zgodnie z art. 272 ustawy Ordynacja podatkowa organy podatkowe pierwszej instancji, z zastrzeżeniem 
art. 272a, dokonują  czynności sprawdzających, mających na celu: 
1) sprawdzenie terminowości: 

a) składania deklaracji, 
b) wpłacania podatków, w tym również  pobieranych przez płatników oraz inkasentów.-

2) 
nkasentów;

2) stwierdzenie formalnej poprawności dokumentów wymienionych w pkt 1; 
3) ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi do-

kumentami; 
4) weryfikację  poniesionych przez podatnika wydatków i uzyskanych przychodów (dochodów) opodatko-

wanych lub przychodów (dochodów) nieopodatkowanych - w zakresie niezbędnym do ujawnienia pod-
stawy opodatkowania z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub po-
chodzących ze źródeł  nieujawnionych; 

5) weryfikację  danych i dokumentów przedstawionych przez podatników dokonujących rejestracji podat-
kowej. 

W myśl art. 274 cyt. ustawy w razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne 
oczywiste omyłki, bądź  że wypełniono ją  niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zależ-
ności od charakteru i zakresu uchybień: 
1) koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobo-

wiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku albo kwoty nadwyżki podatku do prze-
niesienia lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 5000 zł; 

2) zwraca się  do składającego deklarację  o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazu-
jąc przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się  w wątpliwość. 

Zgodnie z art. 274a * 2 Ordynacji podatkowej w razie wątpliwości co do poprawności złożonej dekla-
racji organ podatkowy może wezwać  do udzielenia, w wyznaczonym terminie, niezbędnych wyjaśnień  lub 
uzupełnienia deklaracji, wskazując przyczyny podania w wątpliwość  rzetelności danych w niej zawartych. 

Z powyższych przepisów wynika zasada, że czynności sprawdzające organ podatkowy przeprowadza 
tylko w przypadku, gdy ma wątpliwości co do prawidłowości danych podanych przez podatnika w deklaracji 
podatkowej. Zatem jeżeli z informacji wiadomych organowi podatkowemu z urzędu wynika, że deklaracja 

- 
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na podatek od nieruchomości jest prawidłowa i w konsekwencji organ podatkowy nie ma wątpliwości co do 
jej prawidłowości, to nie ma podstaw do przeprowadzenia czynności sprawdzających. 

Kolegium wskazuje ponadto, że w myśl przepisu art. 4 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 19 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych' podstawę  opodatkowania dla budynków lub ich części stanowi ich po-
wierzchnia użytkowa, zdefiniowana w art. la pkt  tej ustawy. 

W okolicznościach sprawy objętych wystąpieniem pokontrolnym podatnik - osoba prawna wypeł-
niając deklarację  na podatek od nieruchomości prawidłowo zadeklarował  do opodatkowania podatkiem od 
nieruchomości powierzchnię  użytkową  budynków, która jest podstawą  wymiaru podatku, anie powierzchnię  
zabudowy, do której odnoszą  się  dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Również  Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 15 stycznia 2020 r.6  wskazał  że: „Jeżeli w ewidencji gruntów 
i budynków znajduje się  wskazanie tylko powierzchni zabudowy, podczas gdy podstawę  opodatkowania 
stanowi powierzchnia użytkowa budynku (art. 4 ust. 1 pkt  i art. la ust. 1 pkt 5 u.p.o.1.),to organ podatkowy 
zobligowany jest do pominięcia informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków, które nie pozostają  
w zgodzie z zastosowaniem regulacji zawartych w ustawie podatkowej, mających znaczenie dla wymiaru 
podatku." 

Mając powyższe na względzie Kolegium uznało, że organ podatkowy nie naruszył  przepisu art. 272 
pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa poprzez zaniechanie przeprowadzenia czynności sprawdzających mają-
cych na celu usunięcie rozbieżności pomiędzy informacją  dotyczącą  powierzchni użytkowej budynków, 
zawartą  w deklaracji podatnika a danymi dotyczącymi powierzchni zabudowy z ewidencji gruntów i budyn-
ków, ponieważ  dane z ewidencji nie mają  znaczenia dla naliczenia podatku od nieruchomości i nie stanowią  
podstawy do opodatkowania, którą  podatnik jest zobowiązany wykazywać  w składanej deklaracji. 

W związku z powyższym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie postanowiło 
uwzględnić  zastrzeżenie Burmistrza Miasta Świdwin do nieprawidłowości ujętej w pkt 7 wystąpienia pokon-
trolnego. 

Co do zastrzeżenia do nieprawidłowości ujętej w punkcie 10 wystąpienia pokontrolnego w zakresie 
poniesionych w latach 2019-2020 wydatków w wysokości ogółem 3 025,20 zł  na zakup wiązanek kwiatów 
na wymienione uroczystości oraz usługi cateringowe wskazać  należy, że ustawodawca przesądził  w art. 7 
ust. I ustawy o samorządzie gminnym, iż  do zadań  własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
wspólnoty samorządowej, którą  tworzą  mieszkańcy gminy. 

Kolegium wskazuje, że w działalności samorządu terytorialnego należy wyróżnić  dwie zasady, tj. wy-
konywanie zadań  publicznych oraz działanie na podstawie i w granicach prawa. Przez zadania publiczne 
należy rozumieć  te, które mają  na celu korzyść  ogółu. Przyjmuje się, że cechą  charakterystyczną  zadań  pu-
blicznych jest to, że są  realizowane w interesie publicznym, nie zaś  prywatnym. Ich wykonywaniem zainte-
resowany jest ogół  ludności. O publicznym bądź  prywatnym charakterze działania organów przesądza więc 
bezpośredni cel tego działania, tzn. czy głównym jego zamierzeniem i skutkiem jest zaspokajanie zbiorowej 
potrzeby wspólnoty samorządowej, czy też  jego skutki służą  osobom fizycznym i prawnym ze względu na 
ich prywatne cele. 

W związku z powyższym Kolegium uznało za zasadne i podlegające uwzględnieniu zastrzeżenia 
Burmistrza do nieprawidłowości ujętej w punkcie 10 wystąpienia pokontrolnego w części dotyczącej wydat-
ków zrealizowanych na: 
- zakup kwiatów na: pogrzeb pierwszego przedsiębiorcy świdwińskiego, objęcie stanowiska przez Kie-

rownika jednostki organizacyjnej, jubileusz urodzin mieszkańców Świdwina, jubileusz pożycia małżeń-
skiego, przekazanie obowiązków Dowódcy Skrzydła Lotniczego, odejście na emeryturę  pracowników 
Urzędu Miasta, pogrzeb byłego pracownika Urzędu, 

5  Dz. U.z2019r.poz. 1170, zezm. 
6 sygn. akt I SA/Gl 937/19 
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- usługi cateringowe dotyczące: poczęstunku dla uczestników uroczystości nadania imienia Mjr. Płk. Ste-
fana Steca 21 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, poczęstunku członków komisji egzaminacyj-
nych oświatowych, spotkania organizowanego wraz z przedstawicielami Starosta Powiatowego. 
W ocenie Kolegium powyższe wydatki miały charakter publiczny i były związane z wykonywaniem 
funkcji Burmistrza jako organu wykonawczego, który reprezentuje gminę  na zewnątrz. 

Kolegium nie podzieliło natomiast argumentacji Burmistrza dotyczącej wydatków dokonanych z prze-
znaczeniem na: imieniny Wójta Gminy Świdwin, imieniny Dyrektora PUP, imieniny Starosty Świdwinskie-
go, pogrzeb Taty Przewodniczącego Rady Miasta Świdwin oraz otwarcie Prywatnej Szkoły Języka Angiel-
skiego. W ocenie Kolegium powyższe wydatki mają  charakter prywatny i nie były realizowane w interesie 
publicznym. Nie można ponadto - jak podniesiono w zastrzeżeniach - uznać, iż  służyły one działalności 
jednostki samorządu o charakterze promocyjnym. 

Kolegium wskazuje, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy o samorządzie gminnym zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań  własnych gminy, w szczególności zadania własne obejmują  
sprawy promocji gminy. Powyższe oznacza, że gmina w przedmiotowym zakresie może podejmować  dzia-
łania mające na celu budowanie (poprawę) jej wizerunku oraz promocję  oraz ponosić  określone wydatki, 
m.in. na nabycie powierzchni reklamowych, nabycie czasu antenowego, nabycie usług public relations, na-
bycie ulotek i folderów promocyjnych, czy produkcję  i nabycie gadżetów promocyjnych (tak: wyrok WSA 
w Gdańsku z dnia 10 września 2013 r., sygn. akt I SA/Gd 620/13). W kontekście zadań  gminy chodzi zatem 
o reklamowanie czy propagowanie gminy w ramach wykonywanego przez nią  władztwa publicznego, a za 
niedopuszczalne uznać  należy dokonywanie wydatków, które nie stanowią  o promocji gminy i są  ponoszone 
dla innego celu niż  wykonywanie zadań  publicznych. 

W wymienionym zakresie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie uznało zastrze-
żenia Burmistrza do nieprawidłowości ujętej w punkcie 10 wystąpienia pokontrolnego za bezpodstawne 
i podlegające oddaleniu. 

W tym stanie rzeczy Kolegium orzekło jak w sentencji. 

Niniejsza uchwała jest ostateczna i nie przysługuje na nią  środek odwoławczy. 

Przewodniczqcy Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

Bogusław Staszewski 
(podpisano certyfikatem kwalifikowanym) 

6 


