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59-220 Legnica 

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z 7 

października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku 

Nr 55, poz. 577 ze zm.), przeprowadziła od 2 grudnia 2008 roku do 9 stycznia 2009 roku kontrolę 

doraźną w Zarządzie Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Przedmiotem kontroli były warunki 

najmu lokali mieszkalnych, w tym zagadnienia dotyczące zawierania umów o przystąpienie przez 

obecnych najemców lokali mieszkalnych do długu czynszowego obciążającego byłych najemców tych 

lokali oraz umarzania należności pieniężnych przysługujących Zarządowi Gospodarki Mieszkaniowej 

z tytułu najmu lokali mieszkalnych. Szczegółowe ustalenia kontroli zawiera protokół podpisany 14 

stycznia 2009 roku i przekazany Panu Dyrektorowi. 

W trakcie kontroli ustalono, że od sierpnia 1998 roku w Zarządzie Gospodarki Mieszkaniowej 

w Legnicy były zawierane umowy o przystąpienie przez osoby trzecie do długu czynszowego 

w przypadku zamiany lokali mieszkalnych miedzy lokatorami, gdy przedmiotem zamiany był lokal 

zadłużony, natomiast od kwietnia 2000 roku w przypadku najmu lokalu po wykonaniu jego remontu 

na własny koszt przyszłego najemcy. Ustawa z 2 lipca 1994 roku o najmie lokali mieszkalnych 

i dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 z późn. zm.) nie 

przewidywała takiej możliwości (i nie przewiduje też takiej możliwości obowiązująca ustawa z 21 

czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu 

cywilnego – t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.). Również obowiązująca do 28 lipca 2003 roku 

uchwała Nr VIII/60/95 Rady Miejskiej Legnicy z 30 stycznia 1995 roku w sprawie zasad 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Legnicy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi 

umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności, zmieniona uchwałami Nr 

XXXII/242/96 z 28 października 1996 roku, Nr XXXVI/265/97 z 27 stycznia 1997 roku i Nr 

XLVI/333/97 z 27 października 1997 roku, nie wprowadzała możliwości zawierania umów 

o przystąpienie przez najemców lokali mieszkalnych do długu czynszowego obciążającego byłych 

najemców tych lokali. Jak wynika z wyjaśnień Dyrektora ZGM złożonych do protokołu kontroli, 

umowy o przystąpienie do długu czynszowego były zawierane na podstawie przepisów ustawy z 23 

kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), a zwłaszcza przepisów art. 519 

i następnych, dotyczących zamiany dłużnika.  

Od 29 lipca 2003 roku zasady najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

gminy Rada Miejska określiła uchwałą Nr IX/74/03 z 26 maja 2003 roku, zmienioną od 27 sierpnia 
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2004 roku uchwałą Nr XXIV/248/04 z 26 lipca 2004 roku (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2003 roku Nr 102 

poz. 1967 i z 2004 roku Nr 150, poz. 2646). W § 12 ust. 5 uchwały Nr IX/74/03 Rada Miejska 

uzależniła wyrażenie zgody przez wynajmującego na zamianę lokali w przypadku, gdy przedmiotem 

zamiany był lokal zadłużony, od zawarcia umowy o przystąpieniu w całości lub w części do spłaty 

długu za zgodą dłużnika. W § 10 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr IX/74/03, w brzmieniu nadanym przez § 1 

pkt 3 uchwały Nr XXIV/248/04, Rada Miejska określiła, że cyt. „§ 10.1. W dalszej kolejności, ponad 

wykazaną w § 8, pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony przysługuje 

osobom (...), które nie mają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego i legitymują się warunkami 

zamieszkiwania, o których mowa w § 7, gdy jednocześnie dają gwarancję wykonania remontu 

w ustalonym terminie, bądź wykonania adaptacji pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne 

oraz deklarują spłatę długu czynszowego, jeśli taki obciąża byłego najemcę.”. 

W trakcie kontroli Izba uzyskała informację, iż Wojewoda Dolnośląski, działając na podstawie 

art. 93 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: z 2001 roku nr 

142, poz. 1591 ze zm.), w skardze z 12 listopada 2008 roku do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego we Wrocławiu wniósł o stwierdzenie nieważności § 3 ust. 1 pkt 3, § 10 ust. 1 pkt 2 

we fragmencie „oraz deklarują spłatę długu czynszowego, jeśli taki obciąża byłego najemcę” i § 12 

ust. 5 uchwały Nr IX/74/03 z powodu istotnego naruszenia prawa. Do czasu zakończenia kontroli nie 

zapadło orzeczenie. 

Z ustaleń kontroli wynika, że umowy o przystąpienie do długu czynszowego były 

ewidencjonowane w rocznych „Rejestrach spłat ratalnych (umowy o przystąpieniu do długu 

czynszowego)”, ale obowiązek prowadzenia rejestru i zakres podawanych w nim informacji nie został 

pisemnie określony przez kierownika jednostki. Do 31 grudnia 2007 roku, tj. do wydania polecenia 

służbowego Dyrektora nr NO-0212/28/07 w sprawie realizacji umów o przystąpienie do długu 

czynszowego, ich windykacji, kolejności zarachowywania spłacanych należności wynikających z tych 

umów oraz dalszej ewidencji w przypadku niewywiązywania się z przyjętych zobowiązań, nie były 

również ustalone (w sposób formalny), wewnętrzne zasady postępowania przy zawieraniu umów 

o przystąpienie do długu czynszowego, w tym nie ustalono wzoru umowy. Zachowane „Rejestry spłat 

ratalnych (umowy o przystąpieniu do długu czynszowego)” za lata 2000-2004 i 2006-2008 zawierały 

łącznie 628 pozycji, w tym w kolejnych latach odpowiednio 76, 85, 81, 79, 56, 88, 72 i 91 pozycji. 

Nie zachował się rejestr z 2005 roku, ale, zgodnie z zestawieniem sporządzonym dla potrzeb kontroli 

na podstawie innych rejestrów, w 2005 roku zawarto 85 takich umów. Rejestry umów o przystąpienie 

do długu czynszowego obejmowały umowy o przystąpienie do długu czynszowego w przypadku 

najmu lokalu po wykonaniu jego remontu na własny koszt przyszłego najemcy, a także umowy 

o przystąpienie do długu czynszowego przy zamianach lokali, w tym zamianach między lokatorami, 

zamianach z urzędu i eksmisjach z lokalu połączonych z zamianą, gdy przedmiotem zamiany był lokal 

zadłużony. Z adnotacji w rocznych „Rejestrach spłat ratalnych...” wynikało, że osobom, które 

przystępowały do długu czynszowego, przysługiwał najem lokalu socjalnego lub najem lokalu na czas 

nieoznaczony, według odpowiednich list osób uprawnionych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobu 



 3 

mieszkaniowego gminy Legnica. Do długu czynszowego przystępowały również osoby, których 

wnioski o najem lokalu „na remont własny” zostały zaopiniowane pozytywnie przed 2003 rokiem, na 

podstawie obowiązujących wówczas przepisów uchwały Nr VIII/60/95 Rady Miejskiej.  

W związku z brakiem (do chwili obecnej) orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

co do legalności zaskarżonych przez Wojewodę Dolnośląskiego przepisów uchwały Nr IX/74/03 Rady 

Miejskiej Legnicy z 26 maja 2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

zasobu gminy Legnica, wnioski pokontrolne dotyczące umów o przystąpieniu do długu czynszowego 

zostaną sformułowane przez Izbę i przekazane Panu Dyrektorowi w późniejszym terminie.  

W pozostałym zakresie objętym kontrolą stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia 

wymagające skutecznego podjęcia wskazanych niżej działań naprawczych. 

W zakresie umarzania należności pieniężnych 

Od 1 czerwca 2006 roku obowiązywała uchwała Nr XLV/473/06 Rady Miejskiej z 24 kwietnia 

2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych, do 

których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa przypadających miastu Legnica lub 

jej jednostkom organizacyjnym (Dz.Urz.Woj.Doln. Nr 95, poz. 1644). Z powołaniem przepisów tej 

uchwały Dyrektor wydał zarządzenie Nr 2/07 z 29 stycznia 2007 roku w sprawie umarzania, 

rozkładania na raty i odraczania terminu spłaty oraz odpisywania należności pieniężnych Zarządu 

Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, które zgodnie z § 8 weszło w życie z dniem podpisania, ale 

obowiązywało od 1 czerwca 2006 roku, tj. od dnia wejścia w życie ww. uchwały Rady Miejskiej 

i sankcjonowało dotychczasowe wewnętrzne zasady postępowania w tych sprawach. W § 2 ust. 1 - 13 

zarządzenia ustalono wewnętrzne procedury dotyczące umarzania należności, ale tylko z dwóch 

przesłanek, o których mowa w § 2 pkt 4 i pkt 6 uchwały Nr XLV/473/06 z 24 kwietnia 2006 roku. 

Mogło to prowadzić do mylnego wniosku, że w Zarządzie Gospodarki Mieszkaniowej należności 

pieniężne nie mogły być umarzane w innych przypadkach niż określone w § 2 ust. 2 pkt 1-2 

zarządzenia. Nie zostały bowiem ustalone wewnętrzne procedury umarzania należności w czterech 

pozostałych sytuacjach, wynikających z § 2 pkt 1-3 i pkt 5 uchwały Nr XLV/473/06 z 24 kwietnia 

2006 roku, tj. nie ustalono wewnętrznych procedur, które powinny być stosowane w przypadku 

umarzania należności: 

− nieściągalnych przez organ egzekucyjny, który umorzył postępowanie wobec bezskuteczności 

egzekucji; 

− przedawnionych; 

− których koszty egzekucji przekraczają wysokość dochodzonej wierzytelności; 

− dla których brak możliwości ustalenia osoby dłużnika lub aktualnego miejsca pobytu dłużnika, 

będącego osobą fizyczną. 

Stosownie do art. 47 ust. 3 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 

poz. 2104 z późn. zm.), pisemne ustalenie wewnętrznych procedur umarzania należności pieniężnych 

we wszystkich sześciu możliwych sytuacjach określonych przez Radę Miejską, z uwzględnieniem 
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standardów kontroli finansowej, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy, należało do 

obowiązków kierownika jednostki. 

Od 29 listopada 2008 roku obowiązuje uchwała Nr XXX/266/08 Rady Miejskiej z 27 

października 2008 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub 

rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – 

Ordynacja podatkowa, przypadających miastu Legnica lub jej jednostkom organizacyjnym 

(Dz.Urz.Woj.Doln. Nr 296, poz. 3298), w której Rada Miejska wprowadziła możliwość umarzania 

należności określonych w § 5 ust. 1 pkt 1-6 tej uchwały. Zgodnie z powołanym wcześniej art. 47 ust. 3 

ustawy o finansach publicznych, dla wszystkich tych przypadków powinny być ustalone przez 

kierownika jednostki w formie pisemnej wewnętrzne procedury umarzania należności pieniężnych, 

które przypadają Zarządowi Gospodarki Mieszkaniowej. 

W § 2 ust. 4 zarządzenia Nr 2/07 Dyrektor wprowadził możliwość uzależnienia umorzenia 

należności od terminowego regulowania należności bieżących, z jednoczesnym odroczeniem tytułem 

próby terminu płatności zaległej kwoty na czas nieprzekraczający jednego roku, a po pozytywnym 

upływie okresu próby zaopiniowanie wniosku o umorzenie należności, mimo że uchwała Nr 

XLV/473/06 nie przewidywała okresu próby i warunkowego trybu postępowania przy umarzaniu 

należności. Ponadto, na podstawie § 2 ust. 13 zarządzenia Nr 2/07 Dyrektor udzielił Kierownikom 

Oddziałów Gospodarki Mieszkaniowej pełnomocnictwa do poinformowania dłużnika o negatywnym 

rozpatrzeniu jego prośby o umorzenie należności, bez decyzji Dyrektora w tej sprawie. Było to 

nieprawidłowe, ponieważ przysługujące Dyrektorowi uprawnienie z § 3 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr 

XLV/473/06 dotyczyło zarówno udzielania, jak i nieudzielania ulg w spłacie należności pieniężnych 

nieobjętych Ordynacją podatkową. Omówione postanowienia § 2 ust. 4 i ust. 13 zarządzenia Nr 2/07 

były niezgodne z art. 43 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który upoważniał wyłącznie organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu 

(warunków) udzielania ulg, a także do wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej. 

Zasadniczą nieprawidłowością było wyksięgowywanie (tzw. „odpisywanie”) z ksiąg 

rachunkowych do ewidencji pozaksięgowej zaległych kwot z tytułu czynszu i innych należności 

związanych z najmem lokali mieszkalnych, mimo że kwoty te nie zostały umorzone i nie były uznane 

za wygasłe. W okresie objętym kontrolą wartość „odpisanych” kwot stanowiła 7.816.153,00 zł (w 

tym: 1.543.330,82 zł w 2004 roku, 1.617.669,15 zł w 2005 roku, 2.520.674,83 zł w 2006 roku, 

1.494.584,32 zł w 2007 roku i 639.893,88 zł w I półroczu 2008 roku), której nie wykazywano jako 

należności umorzone w sprawozdaniach z wykonania uchwały Nr XLV/473/06, przekazywanych 

Prezydentowi Legnicy. Niektóre należności ujęte w ewidencji pozaksięgowej w kolejnych latach 

zostały umorzone przez Dyrektora lub Prezydenta Legnicy (na wniosek Dyrektora), co potwierdza, że 

wcześniej nie można było ich uznać za wygasłe i nie było podstawy do ich wyksięgowania. W latach 

2004-2007 i I półroczu 2008 roku z należności znajdujących się w ewidencji pozaksięgowej 

umorzono: 12.259,97 zł w 2004 roku, 30.236,93 zł w 2005 roku, 25.352,01 w 2006 roku, 18.855,82 zł 

w 2007 roku i 8.898,24 zł w I półroczu 2008 roku. Ponadto część „odpisanych” w ten sposób kwot 
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była następnie objęta umowami o przystąpienie przez obecnych najemców lokali do długu 

czynszowego obciążającego byłych najemców tych lokali. Wystąpiły również przypadki odraczania 

terminu zapłaty należności wyksięgowanych, co odnotowano dla pozycji 90 dla Oddziału Gospodarki 

Mieszkaniowej Nr 2 w załączniku nr III.2-11, a także spłaty długu przez dłużników, jak w pozycji 547 

dla Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej Nr 2 w załączniku nr III.2-10, lub kierowania spraw do 

komornika, a także uaktualniania salda tych należności. 

Wyksięgowanie z ksiąg rachunkowych istniejących należności, które nie zostały umorzone i nie 

wygasły z innych przyczyn, było niezgodne z przepisami art. 4 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 roku 

o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 z późn. zm.). Przepisy te 

zobowiązywały do ujmowania w księgach rachunkowych i wykazywania w sprawozdaniu 

finansowym zdarzeń, w tym operacji gospodarczych, przede wszystkim zgodnie z ich treścią 

ekonomiczną. Ustawa o rachunkowości rozróżnia pojęcia odpisanie należności oraz odpisy 

aktualizujące należności. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit d) u.or. odpisaniem należności jest 

wyksięgowanie (zmniejszenie) wartości księgowej (nominalnej) należności przedawnionych, 

umorzonych i nieściągalnych. Natomiast odpis aktualizujący należności pomniejsza ich wartość 

bilansową - art. 3 ust. 1 pkt 32 lit f) w związku z art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości.  

 Dodatkowo w księgach rachunkowych prowadzonych w programie komputerowym SARCZ, 

przeznaczonym do ewidencji analitycznej rozliczeń związanych z czynszem za najem lokali 

mieszkalnych, wszystkie zapisy księgowe dla kwot należności umorzonych oraz „odpisanych” lub 

„spisanych” miały treść „umorzenie zaległości” lub „umorzenie odsetek”, mimo że „odpisane” kwoty 

nie były uznane za umorzone, a zapisy księgowe były dokonywane na podstawie różnych wniosków, 

tj. wniosków o umorzenie, o „odpisanie” lub o „spisanie” należności. W związku z powyższym 

ustalenie należności, które zostały faktycznie umorzone, w tym „spisane”, a które tylko „odpisane”, 

wymagało szczegółowej weryfikacji każdego zapisu księgowego w oparciu o ręczne ewidencje 

„umorzeń i odpisań” oraz o właściwe wnioski o umorzenie lub o odpisanie należności. Brak zgodności 

zapisów księgowych w zakresie treści operacji gospodarczych ze źródłowymi dowodami księgowymi, 

w oparciu o które zostały dokonane te zapisy księgowe był sprzeczny z zasadami określonymi w art. 

22 ust. 1 i 23 ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości. W konsekwencji dokonanych „odpisań” 

niewygasłych należności, a także zapisów księgowych w programie SARCZ, których treść była 

niezgodna z przyjętą w jednostce interpretacją („umorzenia”, które nie były umorzeniami) 

i źródłowymi dowodami księgowymi, księgi rachunkowe nie przedstawiały stanu rzeczywistego, 

wbrew obowiązkowi określonemu w art. 4 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy o rachunkowości.  

W wyniku „odpisań” z ksiąg rachunkowych istniejących należności w sprawozdaniach 

budżetowych Rb-N o stanie należności i Rb-30 z wykonania planów finansowych zakładów 

budżetowych oraz w bilansie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej nie wykazywano faktycznych kwot 

należności nominalnych (w tym należności wymagalnych i wątpliwych) oraz wartości odpisów 

aktualizujących należności. 
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Istniejące i wymagalne należności, w wyniku ich wyksięgowania, nie były wykazane 

w wartości nominalnej, w kwartalnym sprawozdaniu budżetowym Rb-N o stanie należności, 

sporządzanym, zgodnie z przepisami § 6 ust. 1 pkt 1 i § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów 

z 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. 

zm.), na podstawie ksiąg rachunkowych i danych wynikających z ewidencji księgowej. Zgodnie z § 20 

pkt 4 (w brzmieniu obowiązującym w 2007 roku) „Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych 

w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, stanowiącej załącznik nr 34 do 

powołanego rozporządzenia Ministra Finansów, przez wymagalne należności należało rozumieć 

wartość wszystkich bezspornych należności, których termin zapłaty minął, a które nie zostały ani 

przedawnione, ani umorzone. Podobne zasady sporządzania sprawozdania Rb-N obowiązywały na 

podstawie § 6 ust. 1 pkt 1 i § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 sierpnia 2005 roku 

w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 170, poz. 1426) oraz § 20 ust. 2 pkt 4 i § 21 ust. 

1 „Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego” stanowiącej załącznik nr 32 do rozporządzenia, a także na podstawie rozporządzeń 

poprzedzających to rozporządzenie, ustalających zasady sporządzania sprawozdań budżetowych. 

W Zarządzie Gospodarki Mieszkaniowej nie zostały ustalone pisemnie, wbrew art. 47 ust. 3 

ustawy o finansach publicznych, zasady prowadzenia pozaksięgowej ewidencji odpisanych 

należności. Ze względu na sposób prowadzenia tej ewidencji (jako komputerowej bazy danych) oraz 

brak ewidencji odpisanych należności na pozabilansowym koncie księgowym, nie było możliwe 

ustalenie, w sposób pewny, rzeczywistych kwot należności odpisanych z ksiąg rachunkowych 

i objętych ewidencją pozaksięgową. Nie sporządzano okresowych zestawień (wartościowych, 

ilościowo-wartościowych) należności objętych ewidencją pozaksięgową, a dodatkowo uregulowanie 

przez dłużników tych zaległości lub ich wyegzekwowanie przez organ egzekucyjny lub zapłata przez 

osoby przystępujące do długu powodowało, że dane o należności były trwale usuwane z ewidencji 

pozaksięgowej. Według sporządzonych w czasie kontroli zestawień odpisanych (wyksięgowanych) 

z ksiąg rachunkowych należności związanych z najmem lokali mieszkalnych, na dzień 19 grudnia 

2008 roku w ewidencji pozaksięgowej pozostawały należności w kwocie 10.371.223,76 zł, w tym 

9.271.877,17 zł z należności odpisanych na podstawie wniosków o odpisanie zatwierdzonych do 31 

grudnia 2007 roku i 1.099.346,59 zł z należności odpisanych na podstawie wniosków o odpisanie 

zatwierdzonych w 2008 roku. Ponadto według stanu na 5 stycznia 2009 roku w odrębnej 

pozaksięgowej ewidencji znajdowały się należności w kwocie 20.158,32 zł, odpisane z ksiąg 

rachunkowych z innych tytułów niż protokół nieściągalności i umorzenie postępowania przez organ 

egzekucyjny, np. należności nieobjęte postępowaniem sądowym. W okresie objętym kontrolą, tj. 

w latach 2004-2007 i w I półroczu 2008 roku, odpisano z ksiąg rachunkowych, według rejestrów 

umorzeń i odpisań, należności w łącznej kwocie 7.816.153 zł związanych z najmem lokali 

mieszkalnych. Ze sporządzonych zestawień wynikało, że ewidencja pozaksięgowa obejmowała kwoty 

odpisane w 2000 roku i latach następnych. Z ksiąg rachunkowych były odpisywane także należności 

związane z najmem lokali użytkowych, co nie było przedmiotem kontroli. 
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Istotną nieprawidłowością było „odpisanie” do ewidencji pozaksięgowej tych należności, które 

umorzył Zarząd Miasta, na pisemny wniosek Dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej, 

sporządzony z własnej inicjatywy lub na prośbę dłużnika. W tych przypadkach, ze względu na 

wysokość kwoty należności, tylko Zarząd Miasta był organem uprawnionym do ich umorzenia, 

wskazanym przez Radą Miejską w § 3 ust. 1 pkt 2 załącznika do uchwały Nr XIV/122/99 z 26 lipca 

1999 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek 

organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, udzielania innych ulg w spłacaniu tych 

należności oraz określenia organów właściwych w tych sprawach. W Zarządzie Gospodarki 

Mieszkaniowej należności umorzone przez Zarząd Miasta zostały tylko odpisane z ksiąg 

rachunkowych i wprowadzone do ewidencji pozaksięgowej, w której pozostawały aż do czasu 

zaspokojenia wierzytelności, w tym na drodze egzekucyjnej, lub do ich umorzenia. 

W zakresie objętym kontrolą stwierdzono, że jednostka odpisała należności w kwocie 9.217,72 

zł od A.M. (poz. 195-200 załącznika nr III.2-10 dla Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej Nr 1 i poz. 1 

załącznika nr III.2-12 do protokołu kontroli), którą Zarząd Miasta umorzył na posiedzeniu w dniu 29 

czerwca 2001 roku. Odpisano do ewidencji pozaksięgowej należność w kwocie 18.644,96 zł od M.K. 

(poz. 48 załącznika nr III.2-10 dla Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej Nr 3), którą Zarząd Miasta 

umorzył na posiedzeniach w dniu 25 października 2000 roku (16.493,64 zł) i i 30 maja 2001 roku 

(2.066,88 zł i 84,44 zł). Ponadto na spłatę części z umorzonej należności w kwocie 18.644,96 zł 

zaliczono 3.139,05 zł, które wpłacił 9 stycznia 2007 roku przystępujący do długu na podstawie 

umowy nr 1/2007 z 8 stycznia 2007 roku. Z poleceń księgowania nr 259/XII/42 z 31 grudnia 2000 

roku i nr 256/XII/42 z 31 grudnia 2001 roku (załączonych do protokołu kontroli) wynika, że również 

należności innych dłużników, które Zarząd Miasta umorzył na posiedzeniach w dniach 25 

października 2000 roku i 30 maja 2001 roku zostały tylko odpisane do ewidencji pozaksięgowej (tj. 

zadłużenie L.G., B.S., T.B). 

Według załącznika nr III.2-10, w ewidencji pozaksięgowej oznaczenie „ZM” w kolumnie „kto 

decydował”, jak dla omówionych wyżej należności umorzonych przez Zarząd Miasta, podano również 

dla innych pozycji. Na przykład dla Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej Nr 1 w pozycjach 58, 128-

131, 141-144, 265 i 300; dla Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej Nr 2 w pozycjach 53-54, 62 i 241 

i 318-321; dla Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej Nr 3 w pozycji 97. Oznaczenie „ZM” zawiera 

także pozycja 7 w załączniku nr III.2-12. Ponadto w pozycji 241 dla Oddziału Gospodarki 

Mieszkaniowej Nr 2, załącznik III.2-10, odnotowano cyt. „komornik 04.11.2008”. Według załącznika 

nr III.2-10 w poz. 195-197 i 198-200 zostały ujęte te same kwoty i te same sądowe nakazy zapłaty, 

a dla umorzonej przez Zarząd Miasta należności z pozycji 1 załącznika nr III.2-12 odnotowano, że 

„Przekazano do ponownej windykacji”.  

Zestawienia, stanowiące załączniki nr III.2-10 i III.2-12, odpisanych do ewidencji 

pozaksięgowej należności, odnośnie osoby lub organu wskazanych jako decydujących o odpisaniu 

należności, nie zawierają pełnej informacji o umorzonych przez Zarząd Miasta należnościach 

(oznaczenie „ZM”), których jednostka w rzeczywistości nie uznawała – wbrew prawu - za wygasłe. 
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Zestawienia te obejmują bowiem dane znajdujące się w ewidencji pozaksięgowej na dzień ich 

sporządzenia, czyli 19 grudnia 2008 roku i 5 stycznia 2009 roku. Niektóre z należności odpisanych 

z ksiąg rachunkowych zostały wcześniej umorzone lub spłacone przez przystępujących do długu, co 

spowodowało trwałe usunięcie danych o tych należnościach z ewidencji pozaksięgowej. Ponadto dane 

zawarte w tej ewidencji (komputerowej bazie danych) mogły być w każdym czasie zmieniane, jak na 

przykład dla tej samej należności 13.267,03 zł raz podano „dyrektor”, a raz „ZM” - „dyrektor” 

w pozycji 1 w załączniku nr IV.2-2, a „ZM” w pozycji 48 dla Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej Nr 

3 w załączniku nr III.2-10. 

Wszystkie przypadki umorzenia należności przez Zarząd Miasta, po wprowadzeniu takiej 

możliwości przez Radę Miejską powołaną uchwałą Nr XIV/122/99 z 26 lipca 1999 roku do dnia 

funkcjonowania Zarządu Miasta jako organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, bez 

względu na datę ich umorzenia oraz rodzaj (tytuł) należności i bez względu na to, czy dotyczyły 

najmu lokali mieszkalnych, czy związane były z najmem lokali użytkowych, należy w Zarządzie 

Gospodarki Mieszkaniowej ustalić i przeprowadzić odpowiednie czynności, wynikające z przepisów 

prawa, w celu uznania ich za wygasłe z dniem umorzenia przez Zarząd Miasta. Dotyczy to również 

sytuacji, gdy należności zostały skierowane do ponownej windykacji, w tym do egzekucji przez 

komornika sądowego, a także gdy już zostały wyegzekwowane lub spłacone przez przystępujących do 

długu, mimo ich wcześniejszego umorzenia przez Zarząd Miasta.  

  

Po wyrażeniu zgody przez Zarząd Miasta lub Prezydenta Legnicy na umorzenie należności 

zbędnie sporządzany był wewnętrzny wniosek o umorzenie tej należności lub wniosek o jej 

„odpisanie” lub „spisanie”, podlegający pełnej wewnętrznej procedurze, w tym opiniowaniu przez 

upoważnione osoby, i zatwierdzeniu przez Dyrektora ZGM. W takich sytuacjach należało 

przeprowadzić przewidziane prawem czynności w celu uznania należności za wygasłe i dokonać 

odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych, bez ponownego rozpatrywania sprawy, ponieważ 

uczynił to uprawniony organ gminy, wskazany przez Radę Miejską. 

Uchybieniem było nieoznaczanie wniosków o umorzenie należności symbolem grupy 

klasyfikacyjnej z jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz liczbą kolejną ze spisu spraw, mimo 

wymogu § 8 ust. 4 „Instrukcji kancelaryjnej Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy”, 

wprowadzonej zarządzeniem Nr 3/98 Dyrektora z 11 lutego 1998 roku (z późniejszą zmianą). Część 

wniosków o umorzenie należności, w przypadkach, gdy o umorzenie zwracał się dłużnik, oznaczono 

liczbą dziennika, pod którą pismo dłużnika ujęto w dzienniku korespondencji wpływającej do 

właściwego Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej, mimo że według § 6 ust. 1 i ust. 4 „Instrukcji 

kancelaryjnej...” w komórkach organizacyjnych obowiązywał bezdziennikowy system kancelaryjny. 

Na wewnętrznych wnioskach o umorzenie należności nieprawidłowo w komórkach finansowo-

księgowych poprawiano kwoty należności, o których umorzenie występowali kierownicy Oddziałów 

Gospodarki Mieszkaniowej. Poprawek dokonywano przez skreślenie na wniosku kwoty, o której 

umorzenie wnioskował kierownik Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej, z własnej inicjatywy lub na 
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prośbę dłużnika, i wpisanie w to miejsce kwoty ostatecznie umorzonej przez Dyrektora. W wyniku 

nieprawidłowego trybu postępowania, poprawione w taki sposób wnioski o umorzenie należności były 

niezgodne z prośbą dłużnika i pierwotnym wnioskiem kierownika Oddziału Gospodarki 

Mieszkaniowej. 

W § 4 pkt 1 zarządzenia Nr 10/2000 z 26 kwietnia 2000 roku i w § 5 ust. 1 zarządzenia Nr 

2/2007 z 29 stycznia 2007 roku, Kierowników w Pionie Głównego Księgowego oraz osoby 

prowadzące ewidencję pozabilansową wierzytelności odpisanych zobowiązano do prowadzenia 

ewidencji umorzeń należności, według układu umożliwiającego sporządzenie zbiorczych sprawozdań 

półrocznych, przekazywanych Prezydentowi Legnicy (lub Zarządowi Miasta). Nieoznaczanie 

wniosków o umorzenie należności symbolem grupy klasyfikacyjnej według jednolitego rzeczowego 

wykazu akt i liczbą ze spisu spraw oraz powierzenie prowadzenia dodatkowej ewidencji umorzeń 

wymienionym wyżej osobom, które z racji zajmowanych stanowisk były zobowiązane do 

prowadzenia ewidencji umorzeń w księgach rachunkowych lub w ewidencji pozaksięgowej, 

pozbawiało kierownika jednostki należytego nadzoru i kontroli nad prawidłowością dodatkowej 

ewidencji. Potwierdziły to ustalenia kontroli, ponieważ w księgach rachunkowych ujęto umorzenia 

(„spisania”) należności w kwocie 150,08 zł, która nie była ujęta w rejestrze „Zestawienie umorzeń 

i odpisań za lokale mieszkalne i użytkowe”, a kwota 719,90 zł umorzonych należności, zgodnie 

z ewidencją księgową za 2007 rok, nie została wykazana w sprawozdaniu o należnościach 

umorzonych w 2007 roku, przekazanym Prezydentowi Legnicy. Zasadność powierzenia innym 

komórkom organizacyjnym, tj. komórkom merytorycznie odpowiedzialnym za sporządzanie 

i rozpatrywanie wniosków o umorzenie, niż komórki i stanowiska wymienione w zarządzeniu 

Dyrektora, prowadzenia ewidencji umorzeń w zakresie ustalonym w przedmiotowej uchwale Rady 

Miejskiej i z uwzględnieniem przepisów wewnętrznej „Instrukcji kancelaryjnej...” wynika także 

z „Regulaminu organizacyjnego Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy”, nadanego 

zarządzeniem Nr 4/04 Dyrektora z 10 lutego 2004 roku (z późn. zm). Zgodnie bowiem z § 15 ust. 16 

pkt 31 „Regulaminu organizacyjnego Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy” 

przygotowywanie wniosków o umarzanie wierzytelności oraz rozkładanie należności pieniężnych na 

raty i odraczanie terminu ich spłaty należało do zadań Oddziałów Gospodarki Mieszkaniowej. 

W pięciu przypadkach (pozycja 1, 2, 5, 6 i 7 w części I.B załącznika nr III.2-5) należności 

zostały spisane z ksiąg rachunkowych za 2007 rok, mimo że wewnętrzne wnioski o umorzenie 

(„spisanie”) sporządzono i zatwierdzono od 23 do 25 stycznia 2008 roku. Zgodnie z art. 20 ust. 1 

ustawy o rachunkowości zdarzenia te powinny być wprowadzone, w postaci zapisu, do ksiąg 

rachunkowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiły, tj. w styczniu 2008 roku. Przy przyjęciu 

innej interpretacji wszystkie umorzenia zaległości z lat poprzednich, dokonane w 2008 roku przed 

zamknięciem ksiąg rachunkowych za rok poprzedni, należałoby ująć w księgach rachunkowych 2007 

roku. 
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W zakresie zasad najmu lokali mieszkalnych 

Uchwała Nr VIII/60/95 Rady Miejskiej Legnicy z 30 stycznia 1995 roku w sprawie zasad 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Legnicy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi 

umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności (z późn. zm.) umożliwiała najem lokalu 

mieszkalnego po wykonaniu jego remontu na własny koszt przyszłego najemcy. Uchwała ta nie 

nakładała obowiązku sporządzania i podawania do publicznej wiadomości wykazów (list) osób 

zakwalifikowanych do najmu lokalu po wykonanym remoncie na własny koszt.  

Podanie do publicznej wiadomości wykazu - listy osób, których wnioski o najem lokalu po 

wykonaniu jego remontu na własny koszt zostały rozpatrzone pozytywnie na podstawie przepisów 

uchwały Nr VIII/60/95 Rady Miejskiej należało podać do publicznej wiadomości dopiero po 29 lipca 

2003 r., na tablicy ogłoszeń w Dziale Gospodarki Lokalami Mieszkalnymi Zarządu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Legnicy. Obowiązek ten wynikał z przepisów § 20 ust. 1-3 uchwały Nr IX/74/03 

z 26 maja 2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Legnica.  

Sporządzenie i zachowanie ww. wykazów było istotne, ponieważ obowiązująca od 29 lipca 

2003 roku uchwała Nr IX/74/03 z 26 maja 2003 roku nie przewidywała najmu lokali mieszkalnych 

(z wykonaniem remontu na koszt własny) na poprzednio obowiązujących zasadach, a ustalała 

maksymalną wysokość dochodu gospodarstwa domowego, uzasadniającą oddanie w najem lokalu na 

czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego. Zgodnie z tą uchwałą dochód gospodarstwa domowego 

w kwartale poprzedzającym dzień złożenia wniosku nie mógł przekraczać 150% w gospodarstwach 

jednoosobowych i 100 % w gospodarstwach wieloosobowych najniższej emerytury, obowiązującej 

w roku poprzedzającym złożenie wniosku, w przypadku najmu lokalu na czas nieoznaczony 

i odpowiednio 50% i 100% dochodu jw. w przypadku najmu lokalu socjalnego.  

Natomiast z § 10 uchwały Nr VIII/60/95 Rady Miejskiej z 30 stycznia 1995 roku wynikało, że 

zasadniczym kryterium najmu mieszkania po wykonaniu jego remontu na koszt własny było 

nieposiadanie samodzielnego lokalu i osiąganie odpowiednich dochodów, gwarantujących wykonanie 

remontu w ustalonym terminie, bez określenia maksymalnej kwoty dochodów, powyżej której w ogóle 

nie przysługiwałby najem mieszkania z zasobu gminy. 

W Zarządzie Gospodarki Mieszkaniowej znajdował się „Wykaz wniosków do remontu...” 

podany do publicznej wiadomości w 2008 roku, ale nie zachowano wcześniejszych wykazów z lat 

2004 – 2007. Wykaz z 2008 r. nie był podpisany i nie miał podanej daty sporządzenia. „Wykaz 

wniosków do remontu...” obejmował 1.168 pozycji i zawierał wnioski złożone przed 1991 rokiem 

oraz z lat 1991-2000 i 2001-2003, które nadal są realizowane. 

W niepełnym zakresie w sposób formalny, zarządzeniami Dyrektora lub innym aktem 

wewnętrznym, zostały ustalone wewnętrzne procedury dotyczące udostępniania i najmu lokali 

mieszkalnych, w tym najmu lokalu po wykonaniu jego remontu na własny koszt. Stosowane druki: 

„wniosek o najem lokalu socjalnego / na czas nieoznaczony”, „wniosek o wydanie zezwolenia na 

dokonanie zamiany mieszkania”, „oświadczenie” o posiadaniu lub nieposiadaniu samodzielnego 
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lokalu mieszkalnego były zamawiane po uzyskaniu akceptacji Kierownika Działu Gospodarki 

Lokalami Mieszkalnymi, Zastępcy Dyrektora ds. gospodarki lokalami, radcy prawnego, Głównego 

Księgowego i Dyrektora, ale wzory tych druków nie zostały wprowadzone do stosowania 

zarządzeniem Dyrektora. Natomiast „zaświadczenie” o dochodach i „załącznik do umowy nr ... o 

przystąpienie do długu czynszowego za lokal mieszkalny (...)” były wzorami wewnętrznymi 

sporządzanymi w jednostce, które również nie zostały formalnie wprowadzone. Stosownie do art. 47 

ust. 3 ustawy o finansach publicznych wszystkie procedury stosowane w zakresie kontroli finansowej, 

obejmującej także procesy związane z gospodarowaniem mieniem, powinny być ustalone pisemnie 

przez kierownika jednostki. 

 

W zakresie umów o przystąpienie do długu czynszowego zawartych w 2007 roku  

W 2007 roku zawarto 72 umowy o przystąpienie do długu czynszowego, w tym 39 umów było 

związanych z najmem lokalu po wykonaniu jego remontu na koszt własny, zawartymi z osobami 

z „wykazu osób oczekujących na najem lokalu do remontu” lub z „Listy osób zakwalifikowanych 

i oczekujących na przydział mieszkania na 2007 rok” (na najem lokalu socjalnego lub najem lokalu na 

czas nieoznaczony) lub w przypadku „dopisania” części zwolnionej lokalu i przy zamianach lokalu 

z urzędu, a 33 umowy dotyczyły zamian lokali między lokatorami lub eksmisji połączonej z zamianą. 

W wyniku kontroli wybranych 6, z ww. 39 umów o przystąpienie do długu czynszowego, tj. 

umów: nr 1/2007 z 8 stycznia 2007 roku, nr 4/2007 z 11 stycznia 2007 roku, nr 8/2007 z 29 stycznia 

2007 roku, nr 16/07 z 19 marca 2007 roku, nr 19/07 z 23 marca 2007 roku i nr 70/07 z 12 grudnia 

2007 roku, stwierdzono, że: 

− umowa nr 16/07 obejmowała dług, który Dyrektor umorzył w 2007 roku przed dniem zawarcia 

umowy, 

− w jednym przypadku część wpłaty przystępującego do długu czynszowego na podstawie umowy 

nr 1/2007 zaliczono na spłatę należności umorzonej przez Zarząd Miasta w 2000 roku, 

− umowami nr 8/2007 i 19/07 objęto długi najemców, którzy zmarli i nie pozostawili 

spadkobierców z kręgu krewnych, a więc których spadkobiercą była Gmina, 

− umowy nr 4/2007 i nr 70/2007 obejmowały należności odpisane z ksiąg rachunkowych do 

ewidencji pozaksięgowej. 

 Z najemcą, z którym zawarto umowę nr 19/07 z 23 marca 2007 roku o przystąpienie do długu 

czynszowego, została również zawarta umowa nr 28/2007 z 23 marca 2007 roku z aneksem nr 1/07 

z 11 października 2007 roku o wykonanie remontu lokalu na koszt własny, który wyceniono na 

20.370 zł, z terminem wykonania remontu do 25 września 2007 roku. W sprawie umowy nr 19/07 

z 23 marca 2007 roku, obejmującej umorzone należności w kwocie 7.939,55 zł, Regionalna Izba 

Obrachunkowa zajęła już stanowisko w pismach kierowanych do Prezydenta Legnicy, w tym 

w piśmie WK.62/214/1/08 z 18 lipca 2008 roku. Zgodnie ze stanowiskiem Izby, zaległość zmarłego 

najemcy, wobec odrzucenia spadku przez spadkobierców, przeszła z mocy prawa na gminę Legnica, 

stosownie do przepisów art. 922 § 1, art 935 § 3, art. 1020 i art. 1023 Kodeksu cywilnego. 
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W konsekwencji nastąpiło połączenie w jednym podmiocie wierzyciela i dłużnika - Gminie, co 

skutkowało wygaśnięciem należności z mocy prawa. W związku z powyższym zaległość należało 

wyksięgować jako wygasłą z chwilą śmierci dłużnika. Zaległości te w kwocie 7.939,55 zł Dyrektor 

natomiast umorzyl 22 lutego 2007 r., na wniosek z 15 lutego 2007 roku Kierownika Oddziału 

Gospodarki Mieszkaniowej Nr 2 o umorzenie z urzędu należności w kwocie 7.939,55 zł z powodu 

zgonu dłużnika i odrzucenia spadku przez spadkobierców. Umorzenie należności ujęto w księgach 

rachunkowych z datą 27 lutego 2007 roku w systemie FK oraz 22 lutego 2007 roku w systemie 

SARCZ (w księgach rachunkowych). Nawet gdyby umorzenie bylo prawidłowe (a nie było już co 

umarzać), zaległość w kwocie 7.939,55 zł nie mogła być przedmiotem umowy o przystąpienie do 

długu, który na dzień jej zawarcia już nie istniał. Z kwoty objętej umową przystępujący do długu 

wpłacili zaś do dnia kontroli 4.520 zł.  

Podobna sytuacja dotyczyła długu objętego umową nr 8/2007 z 29 stycznia 2007 roku 

o przystąpienie do długu czynszowego w kwocie 6.418,53 zł po byłym najemcy, który zmarł 25 

października 2006 roku i nie pozostawił spadkobierców z kręgu rodziny. Zgodnie z powołanymi 

wyżej przepisami Kodeksu cywilnego należność w podanej wyżej kwocie przeszła na gminę z mocy 

prawa i powinna być wyksięgowana, jako wygasła z chwilą śmierci dłużnika, czego w jednostce 

kontrolowanej nie dokonano. Natomiast we wrześniu 2008 roku, na wniosek o umorzenie nr 

O-2/09/20008 z 19 września 2008 roku, Dyrektor umorzył z urzędu należność w kwocie 4.559,56 zł, 

w tym odsetki naliczone do dnia zgonu tego najemcy, którą odpisano w 2002 roku do ewidencji 

pozaksięgowej w kwocie 3.355,28 zł, z odsetkami naliczonymi na dzień odpisania – w wyniku 

umorzenia należność wykreślono z ewidencji pozaksięgowej. Umową nr 8/2007 o przystąpienie do 

długu czynszowego objęto więc zadłużenie, które wygasło z chwilą śmierci dłużnika. Na dzień 

kontroli przystępujący do długu wpłacił 3.780,00 zł. Z obecnym najemcą została także zawarta 

umowa nr 11/2007 z 29 stycznia 2007 roku o wykonanie na koszt własny remontu lokalu, a koszty 

remontu wyceniono na 16.125,00 zł.  

Umową nr 16/07 z 19 marca 2007 roku o przystąpienie do długu czynszowego, z aneksem z 4 

stycznia 2008 roku, objęto zadłużenie byłego najemcy w kwocie 4.299,75 zł, które Dyrektor umorzył 

28 lutego 2007 roku. Zaległości byłego najemcy w wysokości 4.610,21 zł, w tym 4.299,75 zł, zostały 

umorzone na pisemną prośbę dłużnika i wniosek OGM-1/151/07 z 16 stycznia 2007 roku, a dłużnik 

złożył 15 marca 2007 roku oświadczenie o przyjęciu zwolnienia z długu. Umorzenie ujęto 

w ewidencji księgowej z datą 28 lutego 2007 roku. W momencie zawarcia umowy nr 16/07 dług 

w podanej kwocie już więc nie istniał. Na dzień kontroli „przystępujący do długu” wpłacił 1.220,42 zł 

tytułem spłaty nieistniejącego długu. Z obecnym najemcą została zawarta także umową nr 23/07 z 19 

marca 2007 roku o wykonanie remontu lokalu na własny koszt, którego wartość wyceniono na 

11.088,20 zł. 

Wpłacone kwoty, łącznie 9.520,42 zł, na podstawie ww. umów: nr 8/2007 z 29 stycznia 2007 

roku, nr 16/07 z 19 marca 2007 roku i nr 19/07 z 23 marca 2007 roku o przystąpienie do długu 

czynszowego, stosownie do przepisów art. 410 w związku z art. 405 Kodeksu cywilnego, powinny 
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być zwrócone najemcom wraz z odsetkami, jako świadczenia nienależne, spełnione bez podstawy 

prawnej, ponieważ ww. umowy były nieważne od samego początku, z mocy prawa. Obejmowały 

bowiem długi, które już nie istniały. 

Na podstawie umowy nr 1/2007 z 8 stycznia 2007 roku przystępujący do długu wpłacił 9 

stycznia 2007 roku 10.000 zł, z czego 3.139,05 zł zaliczono na spłatę zaległości umorzonej przez 

Zarząd Miasta. Kwota 3.139,05 zł, mimo jej umorzenia przez Zarząd Miasta na posiedzeniach 

w dniach 25 października 2000 roku (należności główne i odsetki) i 30 maja 2001 roku (odsetki) 

w ramach ogólnej kwoty 18.664,96 zł, nie została uznana za wygasłą, ale odpisano ją do ewidencji 

pozaksięgowej należności nieściągalnych odpisanych z innych tytułów niż protokół komornika 

o nieściągalności. Należności wygasły z dniem ich umorzenia przez Zarząd Miasta. Ze względu na 

upływ 8 lat od dnia umorzenia kontrolę w tym zakresie przeprowadzono na podstawie zachowanych 

i udostępnionych przez jednostkę dokumentów, wśród których nie było dokumentu informującego 

dłużnika o umorzeniu wierzytelności. Pozostałą kwotę wpłaconą przez przystępującego do długu 

zaliczono na spłatę zadłużenia byłego najemcy, według ksiąg rachunkowych w systemach SARCZ 

i FK. Zaliczenie kwoty 3.139,05 zł na spłatę długu, który nie istniał, powoduje obowiązek zwrotu tej 

kwoty wraz z odsetkami, jako świadczenia nienależnego, stosownie do powołanych wyżej przepisów 

Kodeksu cywilnego. Obecny najemca lokalu został także zobowiązany na podstawie umowy nr 

1/2007 z 8 stycznia 2007 roku do wykonania remontu tego lokalu, a koszt remontu wyceniono na 

35.977,91 zł. 

Na podstawie umowy nr 4/2007 z 11 stycznia 2007 roku o przystępujący do długu czynszowego 

wpłacił 12 stycznia 2007 roku 42.182,62 zł. Zadłużenie byłego najemcy według ewidencji księgowej 

w systemie SARCZ wynosiło 17.664,44 zł, a do ewidencji pozaksięgowej odpisano w 2005 roku 

kwotę 22.745,97 zł (z odsetkami naliczonymi do dnia odpisania). Wniesioną wpłatę zaliczono 

w części (17.112,43 zł) na spłatę zadłużenia na koncie poprzedniego najemcy w systemie SARCZ. 

Z ksiąg rachunkowych i ewidencji pozaksięgowej nie wynikało na poczet jakiego zadłużenia 

(należności) zaliczono pozostałą kwotę 25.070,19 zł. Po stronie przychodów 25.070,19 zł ujęto 

w programie FK na koncie 760 „Pozostałe przychody i koszty” i analitycznym - wpływy należności 

uprzednio odpisanych jako nieściągalne. W ewidencji pozaksięgowej na dzień kontroli nadal 

pozostały odpisane należności nieściągalne byłego najemcy w kwocie 22.745,97 zł. Przystępujący do 

długu zobowiązał się równocześnie do wykonania na koszt własny remontu lokal, a koszty remontu 

wyceniono w umowie nr 3/2007 z 11 stycznia 2007 roku na 26.375,82 zł. 

Umowa nr 70/07 z 12 grudnia 2007 roku o przystąpienie do długu czynszowego obejmowała 

zaległości w kwocie 2.631,41 zł wykazane w programie SARCZ oraz zaległości w kwocie 8.529,10 zł 

odpisane w latach 2000, 2003 i 2006 do ewidencji pozaksięgowej. Na dzień kontroli przystępujący do 

długu wpłacił łącznie 500 zł. Na podstawie umowy nr 77/2007 z 10 grudnia 2007 roku przystępujący 

do długu zobowiązał się równocześnie do wykonania remontu lokal na koszt własny, który wyceniono 

na 19.287,00 zł. 
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WNIOSKI POKONTROLNE 

Przekazując powyższe do wiadomości Pana Dyrektora, Regionalna Izba Obrachunkowa 

we Wrocławiu, działając na podstawie art. 9 ust. 2 powołanej ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych, wnosi o podjęcie niezbędnych działań w celu wyeliminowania 

nieprawidłowości i uchybień szczegółowo opisanych w protokole kontroli i niedopuszczenie do 

ich ponownego wystąpienia w przyszłości, a w szczególności o: 

1. Pisemne ustalenie wewnętrznych procedur, zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 47 ust. 3 

ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), 

w zakresie umarzania należności pieniężnych przypadających Zarządowi Gospodarki 

Mieszkaniowej dla wszystkich przypadków, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-6 uchwały Nr 

XXX/266/08 Rady Miejskiej Legnicy z 27 października 2008 roku w sprawie szczegółowych 

zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do 

których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Miastu Legnica 

lub jej jednostkom organizacyjnym (opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Doln. z 14 listopada 2008 

roku Nr 296, poz. 3298), z uwzględnieniem przedstawionych wyżej uwag, tj. niewprowadzanie 

uregulowań wewnętrznych, do których stanowienia upoważniona jest wyłącznie Rada Miejska 

Legnicy. 

2. Rzetelne zinwentaryzowanie i wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich niewygasłych 

należności odpisanych do ewidencji pozaksięgowej, związanych z najmem lokali mieszkalnych 

lub najmem lokali użytkowych i garaży lub wynikających z innych tytułów, w celu 

doprowadzenia do przestrzegania przepisów art. 4 ust. 1 i ust. 2, art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 35b ust. 

1 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. Nr 76, poz. 694 

z późn. zm.), tj. rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych i prawidłowego sporządzania, 

w zakresie należności i ich wyceny, sprawozdania budżetowego Rb-30 z wykonania planów 

finansowych zakładów budżetowych oraz bilansu. 

3. Dokonanie przewidzianych prawem czynności w celu udokumentowania wygaśnięcia wszystkich 

należności przypadających Zarządowi Gospodarki Mieszkaniowej, które wygasły z mocy prawa 

lub które umorzył Zarząd Miasta Legnicy, stosownie do przysługującego mu uprawnienia z § 3 

ust. 1 pkt 2 załącznika do uchwały Nr XIV/122/99 Rady Miejskiej Legnicy z 26 lipca 1999 roku, 

z uwzględnieniem uchwały Nr XLVII/507/02 z 29 kwietnia 2002 roku, bez względu na datę ich 

umorzenia przez Zarząd Miasta, w tym także należności skierowanych ponownie do egzekucji 

lub na drogę postępowania sądowego oraz należności wyegzekwowanych przez organ 

egzekucyjny lub wpłaconych przez dłużników lub przystępujących do długu, po umorzeniu 

należności przez Zarząd Miasta, z uwzględnieniem przepisów art. 410 w związku z art. 405 

Kodeksu cywilnego, tj. obowiązkiem zwrotu wraz z odsetkami świadczeń uzyskanych bez 

podstawy prawnej, w tym: 

a) dokonanie zwrotu, zgodnie z przepisami art. 410 w związku z art. 405 ustawy z 23 kwietnia 

1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), nienależnie, bez podstawy 
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prawnej, uzyskanej łącznie kwoty 9.520,42 zł z odsetkami, wpłaconej przez przystępujących 

do długu czynszowego, na podstawie umów: nr 8/2007 z 29 stycznia 2007 roku, nr 16/07 

z 19 marca 2007 roku i nr 19/07 z 23 marca 2007 roku o przystąpienie do długu 

czynszowego, który nie istniał w dniu zawarcia umów, w celu uniknięcia poniesienia przez 

ZGM kosztów sądowych w przypadku wystąpienia na drogę postępowania sądowego przez 

najemców, którzy wnieśli nienależne ZGM świadczenia; 

b) dokonanie zwrotu, stosownie do przepisów art. 410 w związku z art. 405 Kodeksu 

cywilnego, kwoty 3.139,05 zł wpłaconej przez przystępującego do długu czynszowego na 

podstawie umowy nr 1/2007 z 8 stycznia 2007 roku i zaliczonej na spłatę długu, który 

Zarząd Miasta umorzył na posiedzeniach w dniach 25 października 2000 roku i 30 maja 

2001 roku w ramach ogólnej kwoty 18.644,96 zl umorzonej byłemu najemcy lokalu; 

c) ustalenie na poczet jakiej należności została zaliczona kwota 25.070,19 zł, wpłacona 12 

stycznia 2007 roku przez przystępującego do długu na podstawie umowy nr 4/2007 z 11 

stycznia 2007 roku o przystąpienie do długu w kwocie 42.182,62 zł oraz jej ostateczne 

rozliczenie. 

4. Wykazywanie w sprawozdaniu budżetowym Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów 

finansowych - wszystkich bezspornych należności w wartości nominalnej, stosownie do 

przepisów § 19 ust. 1 i ust. 5 oraz § 20 ust. 1 pkt 5 „Instrukcji sporządzania sprawozdań 

budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego” stanowiącej załącznik nr 

34 do rozporządzenia Ministra Finansów z 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.), na podstawie ksiąg rachunkowych i danych 

wynikających z ewidencji księgowej zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 i § 9 ust. 6 rozporządzenia. 

5. Pisemne ustalenie, stosownie do przepisów art. 47 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, zasad 

prowadzenia dodatkowej pozabilansowej ewidencji niewygasłych należności (po wprowadzeniu 

do ksiąg rachunkowych należności zgodnie z wnioskiem nr 2), objętych postępowaniem 

sądowym lub egzekucyjnym, w przypadku dalszego prowadzenia tej ewidencji w celu 

koordynacji działań windykacyjnych, z zapewnieniem uzgodnienia danych w tej ewidencji 

z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych i wyeliminowaniem możliwości dokonywania 

nieuzasadnionych zmian w zakresie danych zawartych w tej ewidencji. 

6. Wyeliminowanie uchybień w zakresie sporządzania wewnętrznych wniosków o umarzanie 

należności pieniężnych, tj.: 

a) oznaczanie wniosków o umorzenie należności, zgodnie z wymogiem § 8 ust. 4 „Instrukcji 

kancelaryjnej Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy”, wprowadzonej zarządzeniem 

Nr 3/98 Dyrektora z 11 lutego 1998 roku (z późniejszą zmianą), symbolem grupy 

klasyfikacyjnej z jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz liczbą kolejną ze spisu spraw; 

b) zaprzestanie nieuzasadnionego poprawiania na wniosku kwot należności, o których 

umorzenie występują kierownicy Oddziałów Gospodarki Mieszkaniowej, z własnej 
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inicjatywy lub na prośbę dłużnika, w celu udokumentowania faktycznej prośby dłużnika 

i pierwotnego wniosku kierownika Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej; 

c) powierzenie komórkom merytorycznie odpowiedzialnym za sporządzanie i rozpatrywanie 

wniosków o umorzenie należności prowadzenia ewidencji umorzeń należności, w zakresie 

wynikającym z uchwały Nr XXX/266/08 Rady Miejskiej Legnicy z 27 października 2008 

roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 

spłaty należności pieniężnych (...), zgodnie z podziałem zadań komórek organizacyjnych w 

„Regulaminie organizacyjnym Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy” w celu 

zapewnienia właściwego nadzoru i kontroli nad tą ewidencją. 

7. Wykazywanie w sprawozdaniach o umorzeniach należności pieniężnych przypadających 

Zarządowi Gospodarki Mieszkaniowej, składanych Prezydentowi Legnicy, stosownie do § 8 pkt 

2 uchwały Nr XXX/266/08 Rady Miejskiej Legnicy z 27 października 2008 roku w sprawie 

szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności 

pieniężnych (...), wszystkich kwot należności umorzonych w danym roku. 

8. Przestrzeganie art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości i wprowadzanie do ksiąg właściwego 

okresu sprawozdawczego, w postaci zapisu, każdego zdarzenia, które nastąpiło w tym okresie 

sprawozdawczym, tj. ujmowanie w księgach rachunkowych umorzeń należności zgodnie 

z terminem podjęcia decyzji przez Dyrektora o ich umorzeniu. 

9. Przestrzeganie przepisów art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości, tj. 

dokonywanie zapisów księgowych w zakresie treści operacji gospodarczych związanych 

z umorzeniem należności pieniężnych zgodnie z treścią tych operacji, wynikającą ze źródłowych 

dowodów księgowych stanowiących podstawę zapisu księgowego. 

10. Zachowanie dla celów dowodowych i kontrolnych „Wykazu wniosków do remontu...”, podanego 

do publicznej wiadomości w 2008 roku, ponieważ jest to jeden z podstawowych dokumentów 

pozwalających na kontrolę realizacji wniosków o najem lokalu po wykonaniu jego remontu na 

własny koszt, rozpatrzonych pozytywnie na podstawie przepisów uchwały Nr VIII/60/95 Rady 

Miejskiej z 30 stycznia 1995 roku w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Miasta Legnicy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane 

w pierwszej kolejności (z późniejszymi zmianami) i realizowanych nadal na podstawie § 20 ust. 

1-3 uchwały Nr IX/74/03 z 26 maja 2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Legnica. 

11. Pisemne ustalenie w pełnym zakresie wewnętrznych procedur, stosowanych w Zarządzie 

Gospodarki Mieszkaniowej, w zakresie udostępniania i najmu lokali mieszkalnych, zgodnie 

z wymogiem określonym w art. 47 ust. 1-3 ustawy o finansach publicznych. 

Przedstawiając powyższe Panu Dyrektorowi Regionalna Izba Obrachunkowa we 

Wrocławiu, zgodnie z przepisami art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, 

oczekuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego 

zawiadomienia o wykonaniu wniosków lub o przyczynach ich niewykonania. Na podstawie 
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przepisów art. 9 ust. 3 i ust. 4 powołanej ustawy, do wniosków zawartych w wystąpieniu 

pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżenia do Kolegium Izby w terminie 14 dni 

od otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Zastrzeżenie składa właściwy organ jednostki 

kontrolowanej, za pośrednictwem Prezesa Izby. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być 

tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. 

Do wiadomości: 

Pan 

Tadeusz Krzakowski 

Prezydent Legnicy 



 

Wrocław, 9 marca 2009 roku 

WK. 60/214/K-90/08 Pan 

Tadeusz Krzakowski 

Prezydent Legnicy 

Pl. Słowiański 8 

59-220 Legnica 

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu od 2 grudnia 2008 roku do 9 stycznia 2009 roku 

przeprowadziła w Zarządzie Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy kontrolę doraźną w zakresie 

warunków najmu lokali mieszkalnych, zawierania umów o przystąpienie przez obecnych najemców 

lokali mieszkalnych do długu czynszowego obciążającego byłych najemców tych lokali oraz 

umarzania należności pieniężnych, przypadających Zarządowi Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu 

najmu lokali mieszkalnych. Skierowane do jednostki kontrolowanej wystąpienie pokontrolne Izba 

przekaże do wiadomości Pana Prezydenta. Jednak z uwagi na stwierdzone w wyniku kontroli 

nieprawidłowości niezbędne jest zdaniem Izby, podjęcie również przez Pana Prezydenta działań 

zmierzających do ich usunięcia. 

Kontrola wykazała, że w Zarządzie Gospodarki Mieszkaniowej nieprawidłowo była 

wykonywana uchwała Nr XIV/122/99 Rady Miejskiej Legnicy z 26 lipca 1999 roku w sprawie 

szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu 

należności pieniężnych, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz określenia organów 

właściwych w tych sprawach, zmieniona uchwałą Nr XLVII/507/02 z 29 kwietnia 2002 roku 

wprowadzającą szczególne zasady umarzania wierzytelności w okresie do końca 2002 roku (tzw. 

uchwała abolicyjna), oraz uchwała Nr XLV/473/06 z 24 kwietnia 2006 roku w sprawie szczegółowych 

zasad i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów 

ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających miastu Legnica lub jej jednostkom organizacyjnym. 

Zarząd Miasta, działając zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Miejską oraz 

przysługującym mu uprawnieniem w § 3 ust. 1 pkt 2 załącznika do uchwały Nr XIV/122/99 Rady 

Miejskiej Legnicy z 26 lipca 1999 roku, na posiedzeniach w dniach 25 października 2000 roku oraz 30 

maja 2001 roku i 29 czerwca 2001 roku umorzył należności pieniężne związane z najmem lokali 

mieszkalnych. Umorzone kwoty przekraczały trzykrotne miesięczne wynagrodzenie, określone 

w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w celu naliczania odpisu na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych, dla roku poprzedzającego wydanie decyzji. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 

i pkt 2 załącznika do uchwały Nr XIV/122/99 Rady Miejskiej do podjęcia decyzji, na wniosek 

kierownika gminnej jednostki organizacyjnej, o umorzeniu wierzytelności przekraczających ww. 

kwotę uprawniony był wyłącznie Zarząd Miasta. W uchwale Rady Miejskiej nie określono formy 

podejmowania przez Zarząd Miasta decyzji o umorzeniu wierzytelności. 

Z ustaleń kontroli wynika, że w przypadku należności cywilnoprawnych przypadających 

Zarządowi Gospodarki Mieszkaniowej, decyzja Zarządu Miasta o umorzeniu należności pieniężnych 
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była podejmowana na posiedzeniach Zarządu Miasta, a następnie Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej 

informowano pisemnie o wyrażeniu przez Zarząd Miasta zgody na umorzenie należności pieniężnych, 

o których umorzenie występował Dyrektor tej jednostki. Na posiedzeniach w dniach 25 października 

2000 roku oraz 30 maja 2001 roku i 29 czerwca 2001 roku Zarząd Miasta podjął decyzję o umorzeniu 

m.in. niżej omówionych należności. 

Pismem NOI. 0055-138/2000 (numer pisma częściowo nieczytelny) z 27 października 2000 

roku poinformowano Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, że na posiedzeniu 25 października 2000 

roku Zarząd Miasta wyraził zgodę na umorzenie należności czynszowych – nieściągalnych – 

w kwocie 50.426,46 zł z tytułu nieopłacania czynszu za zajmowane lokale mieszkalne przez 

wymienionych w piśmie pięciu dłużników (W.J., T.B., M.K., G.L., B.S.), ale bez podania umarzanych 

kwot dla każdego z dłużników. Jak wynikało z dokumentów przedłożonych do kontroli w Zarządzie 

Gospodarki Mieszkaniowej, tj. pisma EK/184/2000 z 5 czerwca 2000 roku i opinii prawnej z 22 maja 

2000 roku, na posiedzeniu 25 października 2000 roku Zarząd Miasta umorzył m.in. kwotę 16.493,64 

zł dla dłużnika M.K., który pismem z 16 marca 2000 roku zwrócił się do Pana Prezydenta o umorzenie 

zaległości za zajmowany lokal. Zarząd Miasta umorzył należności od M.K. w oparciu o § 2 pkt 6 

załącznika do uchwały Nr XIV/122/99, w związku z sytuacją życiową i materialną dłużnika, a także 

dlatego, że wątpliwe było wyegzekwowanie tych należności. Wśród przedłożonych do kontroli 

dokumentów nie było dokumentu (pisma do dłużnika informującego o decyzji Zarządu Miasta lub 

umowy, porozumienia, z dłużnikiem o zwolnieniu go z długu i przyjęciu tego zwolnienia) 

potwierdzającego, że w Zarządzie Gospodarki Mieszkaniowej została wykonana decyzja Zarządu 

Miasta z 25 października 2000 roku dotycząca dłużnika M.K. Na posiedzeniu w dniu 30 maja 2001 

roku Zarząd Miasta, jak wynika z pisma z 31 maja 2001 roku (numer nieczytelny), wyraził zgodę na 

umorzenie zadłużenia w wysokości 7.358,91 zł, stanowiącego odsetki naliczone od należności 

czynszowych do momentu podjęcia decyzji o umorzeniu. W pismie informującym o decyzji Zarządu 

Miasta nie zostali wymieni dłużnicy ani poszczególne kwoty zadłużenia, których dotyczyła ta decyzja. 

Niemniej z pisma EK/290/2001 z 20 kwietnia 2001 roku i polecenia księgowania 256/XII/42 z 31 

grudnia 2001 roku, znajdujących się w Zarządzie Gospodarki Mieszkaniowej, wynikało, że umorzona 

kwota obejmowała także zadłużenie M.K. z tytułu odsetek w wysokości 2.060,88 zł i 84,44 zł. 

W przypadku tych kwot również brak jest informacji, czy dłużnik został poinformowany o decyzji 

Zarządu Miasta o umorzeniu należności i podjętych czynnościach w celu uznania tych należności za 

wygasłe. Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej wystąpił w 2001 roku do Zarządu Miasta o umorzenie 

ww. kwoty 7.358,91 zł, dotyczącej zadłużenia 10 dłużników, w wyniku kontroli przeprowadzonej 

przez pracowników Urzędu Miasta Legnica i stwierdzonych nieprawidłowościach, zawartych 

w protokole kontroli z 18 stycznia 2001 roku. W Zarządzie Gospodarki Mieszkaniowej umorzone 

przez Zarząd Miasta zaległości M.K. w łącznej kwocie 18.644,96 zł nie zostały uznane za wygasłe, ale 

wyksięgowano je z ksiąg rachunkowych, zapisem księgowym o treści „umorzenie”, i wprowadzono 

do ewidencji pozaksięgowej należności nieściągalnych lub pozaksięgowej ewidencji należności 

nieściągalnych odpisanych z przyczyn innych niż protokół nieściągalności. Na dzień kontroli 
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w ewidencji pozaksięgowej do dalszej windykacji pozostawała kwota 13.267,03 zł, którą Zarząd 

Miasta umorzył 25 października 2000 roku. Natomiast na spłatę należności odpisanych do innej 

ewidencji pozaksięgowej zaliczono w czerwcu 2007 roku 3.139,05 zł, z wpłaty wniesionej 9 stycznia 

2007 roku przez przystępującego do długu czynszowego na podstawie umowy nr 1/2007 z 8 stycznia 

2007 roku.  

Podobna sytuacja dotyczy dłużnika A.M., którego zaległości w kwocie 9.217,72 zł Zarząd 

Miasta umorzył na posiedzeniu 29 czerwca 2001 roku, o czym Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej 

został poinformowany pismem NOI. 0055-187/2001 z 2 lipca 2007 roku. Należności zostały 

umorzone, na wniosek EK/385/01 z 23 maja i 28 czerwca 2001 r., na podstawie przesłanek 

określonych w § 2 pkt 1 i pkt 6 załącznika do uchwały Nr XIV/122/99. Umorzone przez Zarząd 

Miasta kwoty „odpisano” z ksiąg rachunkowych do ewidencji pozaksięgowej należności 

nieściągalnych i pozaksięgowej ewidencji należności nieściągalnych odpisanych z przyczyn innych 

niż protokół nieściągalności, w których pozostawały do dnia kontroli przeprowadzanej przez Izbę. 

W przypadku części umorzonej wierzytelności, tj. kwoty 1.918,28 zł, w ewidencji pozaksięgowej 

odnotowano także, że „Przekazano do ponownej windykacji”. 

Z udostępnionych do kontroli dokumentów dotyczących umorzenia należności na posiedzeniach 

Zarządu Miasta w dniach 25 października 2000 roku i 30 maja 2001 roku, a także ze sporządzonych 

dla potrzeb kontroli zestawień należności „odpisanych” do ewidencji pozaksięgowej wynikało, że 

także zaległości innych dłużników niż M.K. i A.M., które umorzył Zarząd Miasta, zostały tylko 

„odpisane” do ewidencji pozaksięgowej. Dotyczy to m.in. dłużników L.G., B.S., T.B., wymienionych 

w piśmie NOI. 0055-138/2000 z 27 października 2000 roku, a także szeregu innych należności 

„odpisanych” w latach 2000-2001, z podaniem oznaczenia „ZM”, w zakresie wskazania osoby 

(organu) decydującego o „odpisaniu” należności.  

Ewidencję pozaksięgową należności „odpisanych” z ksiąg rachunkowych prowadzono w formie 

komputerowej bazy danych, które w każdym momencie mogły być zmieniane. Nie były sporządzane 

okresowe wydruki danych zawartych w ewidencjach pozaksięgowych, co nie pozwalało na 

weryfikację zachodzących w niej zmian, w tym na ustalenie poszczególnych kwot i łącznej kwoty 

wyksięgowanych należności według stanu na określony dzień, czy wiarygodne porównanie ogólnych 

kwot należności wyprowadzonych do ewidencji pozaksięgowej z odpowiednimi zapisami w księgach 

rachunkowych. Ponadto z bazy danych trwale były usuwane dane o należnościach, które 

w późniejszym terminie zostały spłacone przez przystępujących do długu czynszowego lub przez 

samych dłużników, a także gdy wyegzekwował je organ egzekucyjny bądź umorzył Pan Prezydent lub 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, a takie przypadki również wystąpiły. Z tego względu 

sporządzone w czasie kontroli zestawienia z ewidencji pozaksięgowej nie zawierają informacji 

o wszystkich należnościach „odpisanych” z ksiąg rachunkowych. Dodatkowo treść zapisów 

księgowych w ewidencji na indywidualnych kontach dłużników w programie księgowym SARCZ nie 

odpowiadała ich znaczeniu przypisywanemu przez jednostkę – wszystkie zapisy księgowe miały treść 

„umorzenie”, mimo że część z nich była traktowana jako „umorzenie”, „odpisanie” lub „spisanie”, 
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w zależności od rodzaju wniosku zastosowanego do wyksięgowania należności z ksiąg rachunkowych. 

„Odpisane” należności pozostawały w pozaksięgowej ewidencji należności nieściągalnych lub 

pozaksięgowej ewidencji należności nieściągalnych odpisanych z przyczyn innych niż protokół 

nieściągalności, aż do czasu ich zaspokojenia. Należności wyksięgowano na podstawie 

zatwierdzonych przez Dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej wniosków o „odpisanie” 

wierzytelności. Jak wyjaśniono do protokołu kontroli Izby, należności objęte wnioskami o „odpisanie” 

wierzytelności z ksiąg rachunkowych, a także wnioskami o „spisanie” wierzytelności, nie były 

należnościami umorzonymi, ponieważ Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej nie podjął 

decyzji o ich umorzeniu i nie zwolnił dłużnika z długu, a wierzytelności zostały tylko wyksięgowane 

z ksiąg rachunkowych, bez decyzji o ich umorzeniu. Wyjaśniono również, że należności „odpisane” 

z ksiąg rachunkowych do ewidencji pozaksięgowej są kontrolowane i nadal windykowane, zgodnie 

z zasadą ostrożności i dbałości o finanse publiczne. W przypadku wierzytelności umorzonych na 

posiedzeniu Zarządu Miasta w dniu 25 października 2000 roku wyjaśniono, że wniosek o odpisanie 

tych wierzytelności oznacza, iż należności te nie zostały skutecznie umorzone, lecz tylko odpisane 

z ksiąg rachunkowych i wprowadzone do ewidencji pozabilansowej – do dalszej windykacji – kiedy 

poprawi się sytuacja finansowa dłużnika. Wyjaśnienia świadczą o niewłaściwym rozumieniu przez 

kierownictwo Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej istoty ulgi, polegającej na umorzeniu należności 

pieniężnych, wprowadzonej przez Radę Miejską Legnicy, na podstawie upoważnienia ustawowego. 

Przedstawione działania Dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej nie miały podstawy prawnej, 

ponieważ Dyrektor nie posiadał żadnego uprawnienia do zmiany decyzji Zarządu Miasta co do 

umorzeniu wierzytelności pieniężnych. Działania te są niezgodne z konstytucyjną zasadą 

demokratycznego państwa prawnego i nakazem działania organów władzy publicznej na podstawie 

i w granicach prawa, a także naruszają zaufanie obywateli do państwa, wynikających z art. 2 i art. 7 

Konstytucji RP. Zarząd Miasta Legnica umorzył należności pieniężne gminy Legnica, a Dyrektor 

gminnej jednostki organizacyjnej nie uznał tych należności za wygasłe z dniem ich umorzenia przez 

Zarząd Miasta, mimo że Zarząd Miasta i Dyrektor działali w imieniu gminy Legnica.  

Ponieważ Urząd Miasta Legnica dysponuje dokumentami kategorii archiwalnej A z prac 

Zarządu Miasta, Regionalna Izba Obrachunkowa wnosi o ustalenie wszystkich przypadków umorzenia 

przez Zarząd Miasta należności pieniężnych, przypadających Zarządowi Gospodarki Mieszkaniowej, 

związanych z najmem lokali mieszkalnych, a także związanych z najmem lokali użytkowych lub 

wynikających z innego tytułu, oraz wyegzekwowanie od podległej jednostki bezwzględnego 

wykonania decyzji Zarządu Miasta, tj. niezwłoczne dokonanie obecnie stosowanych czynności w celu 

udokumentowania wygaśnięcia wszystkich należności pieniężnych umorzonych przez Zarząd Miasta 

i zawiadomienie o tym dłużników. Kontrolą należy objąć okres od wejścia w życie powołanych wyżej 

uchwał Nr XIV/122/99 z 26 lipca 1999 roku i Nr XLVII/507/02 z 29 kwietnia 2002 roku Rady 

Miejskiej Legnicy do dnia zakończenia działalności przez Zarząd Miasta, jako organu wykonawczego 

jednostki samorządu terytorialnego. 
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W związku z ustaleniami kontroli celowe jest również sprawdzenie, czy należności pieniężne, 

które umorzył Pan Prezydent, stosownie do zasad ustalonych przez Radę Miejską Legnicy 

w powołanych wyżej uchwałach Nr XIV/122/99 z 26 lipca 1999 roku i Nr XLVII/507/02 z 29 

kwietnia 2002 roku, a następnie w uchwale Nr XLV/473/06 z 24 kwietnia 2006 roku w sprawie 

szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się 

przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa przypadających miastu Legnica lub jej jednostkom 

organizacyjnym, rzeczywiście zostały w Zarządzie Gospodarki Mieszkaniowej uznane za wygasłe 

z dniem ich umorzenia przez Pana Prezydenta. Dokonanie szczegółowej kontroli w tym zakresie jest 

tym bardziej uzasadnione, że w kontrolowanej jednostce, po umorzeniu należności przez Pana 

Prezydenta, a wcześniej przez Zarząd Miasta, sporządzany był ponownie wewnętrzny wniosek 

o umorzenie lub o „odpisanie” lub „spisanie” tej samej należności pieniężnej, zatwierdzany przez 

Dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej, a jak wynika ze złożonych wyjaśnień, wierzytelności 

objęte zatwierdzonymi wnioskami o „spisanie”, czy „odpisanie”, nie były wierzytelnościami 

umorzonymi. W wyniku stosowanej w jednostce procedury dane przedstawione w sporządzonych 

w czasie kontroli zestawieniach z ewidencji pozaksięgowej mogą nie przedstawiać rzeczywistej 

informacji o osobie lub organie podejmującym decyzję o „odpisaniu” należności. 

Podobna sytuacja, jak w przypadku nieprawidłowej realizacji decyzji Zarządu Miasta 

o umorzeniu należności pieniężnych, może dotyczyć także należności pieniężnych umorzonych przez 

Dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej, stosownie do uprawnienia przyznanego Dyrektorowi 

w ww. uchwałach Rady Miejskiej Legnicy z 1999 roku, 2002 roku i 2006 roku. Mimo zatwierdzenia 

przez Dyrektora wniosku o umorzenie należności, mogły być one wyksięgowane do ewidencji 

pozaksięgowej i nadal egzekwowane, w tym na drodze sądowego postępowania egzekucyjnego. 

Konieczne jest w związku z tym sprawdzenie również sposobu wykonywania przez Dyrektora 

Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej powołanych uchwał Rady Miejskiej w zakresie przyznanego 

Dyrektorowi uprawnienia do umarzania należności pieniężnych, począwszy od 1999 roku do chwili 

obecnej, a zwłaszcza w latach 2000-2002. 

Jednocześnie Regionalna Izba Obrachunkowa wskazuje, że wnioskowane kontrole nie mogą 

być przeprowadzone na podstawie ksiąg rachunkowych Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej, 

ponieważ treść części zapisów księgowych dotyczących umarzania należności jest niezgodna ze 

stanem rzeczywistym i dowodami księgowymi, wbrew art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy z 29 

września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 ze zm.), jak 

również księgi rachunkowe nie przedstawiają stanu rzeczywistego, wbrew obowiązkowi rzetelnego 

prowadzenia ksiąg rachunkowych, określonemu w art. 24 ust. 1 i ust. 2 tej ustawy.  

W przypadku ustalenia, że kwoty umorzone przez Zarząd Miasta, Pana Prezydenta lub 

Dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej zostały, już po ich umorzeniu, wyegzekwowane przez 

organ egzekucyjny lub spłacone przez osoby trzecie przystępujące do długu lub ewentualnie spłacone 

przez samych dłużników, niezbędne jest podjęcie odpowiednich działań, przewidzianych prawem, 

w celu dokonania zwrotu nienależnie uzyskanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej świadczeń 
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pieniężnych, wraz z odsetkami, stosownie do przepisów art. 410 w związku z art. 405 ustawy z 23 

kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Niewykluczona jest także 

sytuacja, że nieuznanie za wygasłe zaległości czynszowych, wcześniej umorzonych przez właściwy 

organ, mogło mieć wpływ na wszczynanie w stosunku do dłużników postępowania eksmisyjnego 

z lokalu mieszkalnego, co także wymaga wyjaśnienia.  

Kontrola wykazała również, że w Zarządzie Gospodarki Mieszkaniowej stosowana była co 

najmniej od 2000 roku praktyka wyksięgowywania z ksiąg rachunkowych do ewidencji 

pozaksięgowej innych należności niż umorzone decyzją właściwego organu, mimo że należności te 

nie zostały uznane za wygasłe, z jakiejkolwiek innej przyczyny niż zapłata. Należności, inne niż 

omówione wyżej kwoty umorzone przez Zarząd Miasta, były wyksięgowywane na podstawie 

zatwierdzanych przez Dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej wniosków o „odpisanie” 

i wprowadzane do ewidencji pozaksięgowej, w której pozostawały aż do ostatecznego zaspokojenia. 

„Odpisanych” kwot, mimo zapisu księgowego o treści „umorzenie”, nie wykazywano 

w sprawozdaniach przekazywanych Panu Prezydentowi z wykonania ww. uchwał Rady Miejskiej. 

W latach 2004-2007 i I półroczu 2008 roku „odpisano” z ksiąg rachunkowych należności w łącznej 

wysokości 7.816,153,00 zł. Należności znajdujące się poza księgami rachunkowymi były kierowane 

na drogę postępowania egzekucyjnego, spłacane przez dłużników lub przez osoby przystępujące ich 

długu czynszowego, a także odraczano termin ich zapłaty. Na dzień kontroli poza księgami 

rachunkowymi, niezgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości, znajdowały się należności 

w kwocie łącznej ponad 10 milionów złotych, które nie były uznane za wygasłe. W konsekwencji 

jednostkowe sprawozdania budżetowe Rb-30 z wykonania planów finansowych zakładów 

budżetowych i Rb-N o stanie należności (obecnie o stanie należności oraz wybranych aktywów 

finansowych) oraz bilans Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej, a także zbiorcze sprawozdania Rb-30 i 

Rb-N gminy Legnica i bilans łączny zakładów budżetowych, nie przedstawiały rzeczywistego stanu 

należności wymagalnych, przysługujących jednostce samorządu terytorialnego. Dotyczy to zwłaszcza 

sprawozdania budżetowego Rb-N o stanie należności (...), w którym Zarząd Gospodarki 

Mieszkaniowej nie wykazywał istniejących i niewygasłych wymagalnych należności, w wartości 

nominalnej, w wielkościach zgodnych ze stanem faktycznym, z powodu ich wyksięgowania z ksiąg 

rachunkowych. 

Z uwagi na przedstawione ustalenia kontroli, Regionalna Izba Obrachunkowa zwraca się 

o przeprowadzenie przez służby Pana Prezydenta kontroli w Zarządzie Gospodarki Mieszkaniowej 

w zakresie prawidłowego wprowadzenia do ksiąg rachunkowych tej jednostki wszystkich, 

znajdujących się poza księgami rachunkowymi, istniejących i niewygasłych należności pieniężnych, 

po ich rzetelnym zinwentaryzowaniu, związanych z najmem lokali mieszkalnych oraz najmem lokali 

użytkowych lub wynikających z innych tytułów, w celu zapewnienia wykonania przez podległą Panu 

Prezydentowi jednostkę organizacyjną wniosku pokontrolnego Izby. 

Stwierdzono również, że umowy o przystąpienie do długu czynszowego były zawierane od 

1998 roku, mimo że taką możliwość Rada Miejska wprowadziła dopiero uchwałą Nr IX/74/03 z 26 
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maja 2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy Legnica. 

W zakresie kontroli sześciu wybranych umów o przystąpienie do długu czynszowego 

stwierdzono, że trzy umowy obejmowały długi nieistniejące z mocy prawa, w jednym przypadku 

zaliczono część wpłaconej kwoty na spłatę długu umorzonego przez Zarząd Miasta, a w jednym 

przypadku nie rozliczono kwoty wniesionej przez przystępującego do długu. Nieważne z mocy prawa 

były trzy umowy: nr 19/2007 z 23 marca 2007 roku, nr 16/07 z 19 marca 2007 roku i nr 8/2007 z 29 

stycznia 2007 roku o przystąpienie do długu czynszowego.  

W przypadku umowy nr 19/2007 z 23 marca 2007 roku o przystąpienie do długu czynszowego 

w kwocie 7.939,55 zł, która była przedmiotem interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich, Izba 

ponownie stwierdza, zgodnie ze stanowiskiem przekazanym Panu Prezydentowi pismem 

WK.62/214/1/08 z 18 lipca 2008 roku, że umowa ta była od samego początku nieważna z mocy 

prawa, ponieważ obejmowała dług, który z dniem zgonu dłużnika przeszedł na gminę Legnica, jako 

spadkobiercę ustawowego, a w konsekwencji nastąpiło połączenie w jednym podmiocie wierzyciela 

i dłużnika - Gminie, co skutkowało wygaśnięciem zobowiązania. Ponadto w wyniku kontroli 

stwierdzono, że kwotę 7.939,55 zł Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej, dodatkowo, zbędnie 

umorzył 22 lutego 2007 roku na podstawie wewnętrznego wniosku z 15 lutego 2007 roku o umorzenie 

należności z powodu zgonu dłużnika i odrzucenia spadku przez spadkobierców. Umorzona kwota 

została wyksięgowana z ksiąg rachunkowych na podstawie polecenia księgowania nr 83/II/42 z 27 

lutego 2007 roku – 4.587,57 zł w systemie księgowym FK i 3.351,98 zł w systemie SARCZ. Na dzień 

zawarcia umowy należność nie istniała prawnie i nie była ujęta w księgach rachunkowych. Do dnia 

kontroli przystępujący do długu wpłacił 4.520 zł na poczet długu, który nie istniał. Wpłaconą kwotę 

zaliczono na „wpływy z należności uprzednio odpisanych jako nieściągalne”, mimo że zostały 

wyksięgowane jako „umorzone”. 

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w ramach umorzonej 28 lutego 2007 roku łącznej 

kwoty 4.610,21 zł, umorzył dług w kwocie 4.299,75 zł, który został objęty umową przystąpienia do 

długu nr 16/07 z 19 marca 2007 roku a dłużnik przyjął 15 marca 2007 roku zwolnienie z długu. Na 

dzień 19 marca 2007 roku, dzień zawarcia umowy, dług w kwocie 4.610 zł już więc nie istniał, co 

wynikało także z ksiąg rachunkowych, z których umorzona kwota została wyksięgowana z datą 28 

lutego 2007 roku, na podstawie polecenia księgowania nr 93/II/42 z 1 marca 2007 roku, odpowiednio: 

3.474,38 zł w systemie FK i 1.135,83 zł w systemie SARCZ. Obecny najemca wpłacił 1.220,42 zł na 

poczet nieistniejącego długu, a wpłaty zaliczono na „wpływy z należności uprzednio odpisanych jako 

nieściągalne”, mimo że faktycznie dług został umorzony. 

Natomiast umową nr 8/2007 z 29 stycznia 2007 roku objęto dług w kwocie 6.418,53 zł 

najemcy, który zmarł 25 października 2006 roku i nie pozostawił spadkobierców z kręgu krewnych, 

w związku z czym dług przeszedł na gminę Legnica, jako spadkobiercę ustawowego. Umowa zawarta 

29 stycznia 2007 roku była więc nieważna od samego początku z mocy prawa, bowiem dług wygasł 

z dniem śmierci dłużnika (połączenie przymiotu wierzyciela i dłużnika w jednym podmiocie – 
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Gminie). Do dnia kontroli przystępujący do długu wpłacił 3.780,00 zł tytułem spłaty długu, który nie 

istniał. Wniesioną kwotę zaksięgowano na koncie rozliczeniowym zmarłego najemcy, w programach 

FK i SARCZ. Ponadto stwierdzono, że część 3.355,28 zł zadłużenia zmarłego najemcy, którą 

„odpisano” w lipcu 2002 roku do ewidencji pozaksięgowej, Dyrektor Zarządu Gospodarki 

Mieszkaniowej zbędnie umorzył we wrześniu 2008 roku z powodu zgonu dłużnika, który nie 

pozostawił osób bliskich (a którego spadkobiercą w konsekwencji była Gmina).  

W przypadku umowy nr 1/2007 z 8 stycznia 2007 roku o przystąpienie do długu czynszowego 

w kwocie 10.000 zł, którą przystępujący do długu wpłacił 9 stycznia 2007roku, stwierdzono, że część 

tej kwoty, tj. 3.139,05 zł, zaliczono na spłatę długu wyksięgowanego w grudniu 2000 roku do 

ewidencji pozaksięgowej należności niezasądzonych „odpisanych” z innego tytułu niż protokół 

nieściągalności. Kwotę 3.139,05 zł wyksięgowano z ksiąg rachunkowych do ewidencji 

pozaksięgowej, mimo że została umorzona przez Zarząd Miasta na posiedzeniu 25 października 2000 

roku. Wpłaconą 3.139,05 zł zaliczono na „wpływy z należności uprzednio odpisanych jako 

nieściągalne”, pomimo jej umorzenia przez Zarząd Miasta w 2000 roku. 

Na podstawie umowy nr 4/2007 z 11 stycznia 2007 roku przystępujący do długu czynszowego 

wpłacił 12 stycznia 2007 roku 42.182,62 zł. Wniesioną wpłatę zaliczono w części 17.112,43 zł na 

spłatę zadłużenia na koncie poprzedniego najemcy w systemie księgowym SARCZ. Z ksiąg 

rachunkowych i ewidencji pozaksięgowej nie wynikało natomiast na poczet jakiego zadłużenia (jakiej 

należności) zaliczono pozostałą kwotę 25.070,19 zł. Po stronie przychodów 25.070,19 zł ujęto 

w programie FK na koncie 760-„Pozostałe przychody i koszty” i analitycznym „wpływy z należności 

uprzednio odpisanych jako nieściągalne”. 

W przypadku umów nr 19/2007 z 23 marca 2007 roku, nr 16/07 z 19 marca 2007 roku i nr 

8/2007 z 29 stycznia 2007 roku o przystąpienie do długu czynszowego Regionalna Izba 

Obrachunkowa skierowała do kontrolowanej jednostki wniosek o dokonanie zwrotu przystępującym 

do długu wpłat wniesionych na poczet długów, które nie istniały na dzień zawarcia umów. Izba 

wystąpiła również z wnioskiem o dokonanie zwrotu kwoty 3.139,05 zł, wniesionej przez 

przystępującego do długu na podstawie nr 1/2007 z 8 stycznia 2007 roku, w związku z zaliczeniem tej 

kwoty na spłatę długu, który powinien być uznany za wygasły w 2000 roku, z dniem jego umorzenia 

przez Zarząd Miasta. 

 W związku z pismem Pana Prezydenta z 4 listopada 2008 roku znak IK.XI.7142-220/08, 

skierowanym do przystępujących do długu na podstawie umowy nr 19/2007 z 23 marca 2007 roku, 

informującym, że żądanie zwrotu wpłaconej kwoty może nastąpić na podstawie wyroku sądowego 

z ich powództwa, Izba wskazuje, że podtrzymanie tego stanowiska może narazić gminę Legnica na 

zbędne poniesienie dodatkowych kosztów postępowania sądowego, ponieważ z ustaleń kontroli 

jednoznacznie wynika, że dług wygasł z chwilą śmierci dłużnika. Dotyczy to również zgodnego 

z prawem zwrotu kwot wniesionych na podstawie ww. umów nr 16/07 z 19 marca 2007 roku i nr 

8/2007 z 29 stycznia 2007 roku o przystąpienie do długu czynszowego, jako wniesionych nienależnie, 

bez podstawy prawnej. 
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Działając na podstawie art. 88 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, proszę 

o przekazanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej wykazów należności pieniężnych, przypadających 

Zarządowi Gospodarki Mieszkaniowej, wygasłych z mocy prawa lub umorzonych przez Zarząd 

Miasta lub Pana Prezydenta na podstawie powołanych wyżej uchwał Rady Miejskiej z 1999 r., 2002 

i 2006 r., z podaniem dłużnika, kwoty wygasłej z mocy prawa lub umorzonej należności i daty jej 

wygaśnięcia z mocy prawa lub umorzenia oraz terminu dokonania w Zarządzie Gospodarki 

Mieszkaniowej odpowiednich czynności w celu udokumentowania ich wygaśnięcia i zawiadomienia 

o tym dłużników. 

Proszę również o szczegółowe poinformowanie Izby o podjętych przez Pana Prezydenta 

działaniach w przedstawionych wyżej sprawach i wyniku tych działań, w tym o ustaleniach 

dotyczących wykonywania decyzji Dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej o umorzeniu 

należności pieniężnych przypadających tej jednostce. 


