
       OŚWIADCZENIE WÓJTA GMINY KARCZMISKA DOTYCZĄCE WYROKU SĄDU  

 
W 2011 roku Gmina Karczmiska podpisała umowę na budowę kompleksu sportowego wraz                             

z parkingiem  i drogami dojazdowymi w formule partnerstwa publiczno - prywatnego. Umowa zakładała 

zakończenie robót na dzień 31 grudnia 2012 roku. W trakcie wykonywania prac doszło do bardzo wielu 

nieprawidłowości i nietrzymaniu uzgodnionych terminów. 13 czerwca 2013 roku Gmina Karczmiska 

odstąpiła od umowy. W okresie jednego roku Gmina Karczmiska wykonała czynności związane                                      

z przeprowadzeniem ekspertyzy powykonawczej, zabezpieczenie budowy i rozpoczęła proces wyłonienia 

wykonawcy na dokończenie budowy.  Po wyłonieniu w drodze przetargu kolejnego wykonawcy została 

podpisana umowa oraz ruszyły prace budowlane. Realizacja umowy nastąpiła zgodnie z przyjętym 

harmonogramem zadań i w roku szkolnym 2014/2015 dzieci Zespołu Szkół rozpoczęły pełne korzystanie                      

z hali. 

W roku 2013 pierwszy wykonawca hali wystąpił z roszczenie o ponad 7 mln zł z tytułu wykonanych 

prac. Cytowany poniżej wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie zakończył pewien etap batalii sądowej. Przy 

czym należy dodać, iż „batalia sądowa” nie jest definitywnie zakończona ponieważ zostanie złożona skarga 

kasacyjna. 

W dniu 16 grudnia 2019 roku Sąd Apelacyjny w Lublinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy                            

z powództwa PUHP WEGLOPOL Sp. z o. o. przeciwko Gminie Karczmiska o zapłatę na skutek apelacji 

pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 12 lutego 2018 r., sygn. akt IX GC 498/13:  

zmienił częściowo zaskarżony wyrok w ten sposób, że: 

1. W punkcie I – obniżył zasądzoną w nim kwotę 6.065.049,09 zł do kwoty 2.879.230,86 zł (dwa 

miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści złotych 86/100) wraz                           

z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 19 października 2013 r. do dnia zapłaty,                                

a powództwo ponad tę kwotę oddalił; 

2. W punkcie III zniósł wzajemnie pomiędzy stronami koszty procesu; 

3. W punkcie IV – obniżył nakazaną do ściągnięcia kwotę 88.486,95 zł do kwoty 46.898 zł 

(czterdzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych), a w pozostałym zakresie nie 

obciążył powoda kosztami sądowymi; 

4. Oddalił apelację w pozostałej części; 

5. Zasądził od powoda PUHP WEGLOPOL Sp. z o. o. w Warszawie na rzecz pozwanej Gminy 

Karczmiska kwotę 17.025 zł (siedemnaście tysięcy dwadzieścia pięć złotych) tytułem zwrotu 

kosztów postępowania apelacyjnego. 

Gmina Karczmiska, licząc się z możliwością ogłoszenia wyroku skutkującego konsekwencjami 

finansowymi, przygotowywała się poprzez:  

 wprowadzenie w roku 2019 bardzo dużej dyscypliny w wydatkach budżetowych, co spowodowało 

zamknięciem roku 2019 nadwyżką w kwocie 380 004,78 zł., 

 podjęcie działań związanych ze wzrostem części wydatków poprzez uzyskanie interpretacji 

indywidualnej w zakresie podatku od towarów i usług dotyczącej zrealizowanej inwestycji polegającej na 

budowie infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Karczmiska Drugie oraz budowy hali sportowej    

w ppp, która w konsekwencji uprawnia Gminę Karczmiska do uzyskania zwrotu w kwocie 569 378,00 zł 

z tytułu nadpłaty podatku za rok 2018 i 2019 r. 

 podjęcie działań związanych ze wzrostem części wydatków poprzez uzyskanie interpretacji 

indywidualnej w zakresie podatku od towarów i usług dotyczącej zrealizowanej inwestycji polegającej na 

budowie hali sportowej w ppp, która w konsekwencji uprawnia Gminę Karczmiska do uzyskania zwrotu  

w łącznej kwocie 1 392 514,00 zł z tytułu podatku wat w latach 2020-2025. 

 przygotowanie wewnętrznego planu naprawczego.  

W chwili obecnej jesteśmy w trakcie przygotowania dokumentów celem złożenia skargi kasacyjnej od 

wyroku. Został również złożony wniosek o wstrzymanie wykonania orzeczenia do czasu rozpoznania skargi 

kasacyjnej. Należy zaznaczyć, iż dla finansów Gminy Karczmiska sytuacja jest trudna, ale nie 

dramatyczna i nie wpłynie na realizację bieżących zadań własnych. 

Zachęcam do obejrzenia transmisji Sesji Nadzwyczajnej odbytej w dniu 19 grudnia 2019 r., 

gdzie bardzo szczegółowo zastała omówiona powyższa tematyka. 

 

 

Karczmiska, 19 grudnia 2019 roku 


