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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/014 – Wpływ operacji finansowych stosowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego na ich sytuację finansową. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Budżetu i Finansów 

Kontrolerzy 1. Jerzy Sołtys, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 96669 z dnia 14 września 2015 r. i nr 96691 z dnia 2 grudnia 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2, 2074-2075) 

2. Joanna Haus, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 96682 
z dnia 2 października 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05–091 Ząbki 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Robert Perkowski, Burmistrz Miasta Ząbki 

(dowód: akta kontroli str. 5-8) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W okresie objętym kontrolą, tj. od początku 2013 r. do końca III kwartału 2015 r. 
Miasto Ząbki korzystało z operacji finansowych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. Zaciągnięcie zobowiązań poprzedzała analiza skutków tych 
operacji dla sytuacji finansowej Miasta. Środki pozyskiwane były na warunkach 
nieodbiegających od rynkowych. Miasto w okresie objętym kontrolą nie przekroczyło 
dopuszczalnych limitów zadłużenia, określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych1 oraz ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r.2 
o finansach publicznych. Stan zadłużenia Miasta Ząbki w okresie od 1 stycznia 
2013 r. do 30 września 2015 r. zwiększył się o 4.834,5 tys. zł (z 28.605,4 tys. zł do 
33.439,9 tys. zł). Na zadłużenie składały się w szczególności zobowiązania 
związane z emisją obligacji o łącznej wartości 37.981,0 tys. zł oraz zobowiązania 
z tytułu „zakupu na raty”3 od Wojskowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
„KWATERA” Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie nieruchomości gruntowych za 
kwotę 8.610,0 tys. zł. 

Od nabycia nieruchomości Miasto utrzymywało środki na rachunkach bankowych  
w wysokości przewyższającej zobowiązania na rzecz zbywcy nieruchomości.  
Wraz z postępującym spadkiem stóp procentowych wystąpiła niekorzystna różnica 
między stałym oprocentowaniem zadłużenia z tego tytułu a oprocentowaniem lokat. 
Na koniec lipca 2015 r. wyniosła ona około 0,63 punktu procentowego. W grudniu 
2015 r. Miasto ograniczyło koszty związane z operacją ratalnego zakupu 
nieruchomości, dokonując przedterminowej spłaty zobowiązań.  

                                                      
1  Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm., zwana dalej „ustawą o finansach publicznych z 2005 r.” Ustawa ta utraciła moc z dniem 

1 stycznia 2010 r., z wyjątkiem m.in. art. 169-170, które utraciły moc z dniem 31 grudnia 2013 r. 
2  Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm., zwana dalej „ustawą o finansach publicznych z 2009 r.” 
3  Umowy sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach. 
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Miasto nie zabezpieczyło właściwie środków zdeponowanych na rachunkach w 
SKbank w wysokości 1.447,9 tys. zł oraz na rachunkach podległych jednostek 
organizacyjnych w wysokości 2.546,7 tys. zł przed ryzykiem ich częściowej utraty4  
w następstwie pogorszenia sytuacji banku, zawieszenia jego działalności i 
upadłości. 

NIK stwierdziła także nieprawidłowość polegającą na nieuwzględnieniu w bilansach 
skonsolidowanych Miasta Ząbki danych finansowych spółek prawa handlowego  
z udziałem Miasta Ząbki za kolejne lata okresu 2009-2014, co stanowiło naruszenie 
art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości5, zgodnie z którym 
jednostka dominująca sporządza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
grupy kapitałowej, obejmujące dane jednostki dominującej i jednostek od niej 
zależnych wszystkich szczebli, bez względu na ich siedzibę, zestawione w taki 
sposób, jakby grupa kapitałowa stanowiła jedną jednostkę. Sprawozdaniem tym 
obejmuje się również dane pozostałych jednostek podporządkowanych, zgodnie 
z zasadami określonymi w 6 rozdziale ustawy o rachunkowości. Nieprawidłowość ta 
została usunięta w trakcie kontroli. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
W okresie objętym kontrolą sytuacja finansowa Miasta Ząbki na tle danych 
porównawczych z lat 2010-2012 przedstawiała się następująco. Dochody bieżące 
Miasta Ząbki systematycznie rosły z kwoty 65.409,05 tys. zł w 2010 r. do 
91.596,4 tys. zł w 2014 r. Dochody bieżące Miasta Ząbki na 2015 r. zostały 
zaplanowane w kwocie 93.255,1 tys. zł6. Dochody majątkowe Miasta Ząbki wynosiły: 
w 2010 r. – 23.869,3 tys. zł, w 2011 r. – 31.650,4 tys. zł, w 2012 r. – 10.908,3 tys. zł, 
w 2013 r. – 26.756,9 tys. zł, w 2014 r. – 21.143,0 tys. zł. Zaplanowane wydatki 
bieżące Miasta Ząbki wynosiły: w 2010 r. – 60.494,7 tys. zł, w 2011 r. – 63.487,6 
tys. zł, w 2012 r. – 67.480,5 tys. zł, w 2013 r. – 71.859,8 tys. zł, w 2014 r. – 77.930,6 
tys. zł. W 2010 r. wydatki majątkowe wynosiły 28.085,3 tys. zł (31,7% wydatków 
ogółem), w 2011 r. – 36.995,6 tys. zł (36,8%), w 2012 r. – 21.534,7 tys. zł (24,2%), 
w 2013 r. – 37.915,8 tys. zł (34,5%) i w 2014 r. – 32.368,5 tys. zł (29,3%). Wydatki 
te były związane głównie z realizacją zadań inwestycyjnych Miasta Ząbki, w tym 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 
o finansach publicznych z 2009 r.  

W latach 2013-2014 Miasto osiągnęło nadwyżki budżetowe: w 2013 r. w kwocie 
6.223,9 tys. zł (dochody – 115.999,5 tys. zł, wydatki – 109.775,6 tys. zł) i w 2014 r. 
w kwocie 2.440,5 tys. zł (dochody 112.739,5 tys. zł, wydatki – 110.299,0 tys. zł), 
przy zadłużeniu wynoszącym odpowiednio: 26.104,4 tys. zł i 31.647,9 tys. zł. 

Zadłużenie Miasta Ząbki z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji papierów 
wartościowych (obligacji), na koniec 2010 r. wynosiło 28.984,3 tys. zł (co stanowiło 
32,5% pozyskanych dochodów ogółem), 2011 r. – 26.984,3 tys. zł (26,6%), 2012 r. – 
28.605,4 tys. zł (33,6%), 2013 r. – 26.104,4 tys. zł (22,5%), 2014 r. – 31.647,9 tys. zł 
(28,1%) i na dzień 30.09.2015 r. – 33.439,9 tys. zł (39,2%).  

W okresie objętym kontrolą Miasto Ząbki nie przekroczyło obowiązujących limitów 
kosztów obsługi zadłużenia i wysokości zadłużenia, określonych w art. 169 i 170 
ustawy o finansach publicznych z 2005 r. na poziomie odpowiednio 15% i 60% 

                                                      
4  Zgodnie z art. 23 ust 1 i art. 24 ustawy z dnia 14 grudnia z 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 1995 r. 

Nr 4 poz.18 ze zm.), samorząd posiada gwarancje zwrotu środków na depozytach bankowych do równowartości w złotych 
100 tys. euro.  

5  Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm. 
6  Prognozowane dochody bieżące w latach 2016-2018, wg Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwalonej przez Radę Miasta 

Ząbki w dniu 29.09.2015 r., wynoszą od 93.255,1 tys. zł w 2016 r. do 105.030,0 tys. zł w 2018 r. 
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dochodów ogółem w 2013 r. oraz obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. limitu 
zadłużenia ustalonego na podstawie tzw. Indywidualnego Wskaźnika Zadłużenia, 
wyliczonego na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. 

W 2013 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów 
ogółem, o którym mowa w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 2005 r., 
określony w uchwale Nr L/447/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23.12.2013 r.  
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2021, 
wyniósł 5,61% (przy górnym limicie 15%). Natomiast wskaźnik wysokości 
zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 1 ufp, określony także  
w tej uchwale Rady Miasta, wyniósł w 2013 r. 22,00% (przy górnym limicie 60%). 

Określony w uchwale Nr III/16/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 30.12.2014 r. 
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2021, 
dopuszczalny maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 
ustawy o finansach publicznych z 2009 r., obliczony na podstawie danych  
o wykonaniu budżetów z lat 2011-2013, wynosił dla 2014 r. – 13,28%, 2015 r. – 
12,16% i 2016 r. – 11,58%. Niższe od tych wskaźników były roczne wskaźniki spłaty 
zobowiązań, które wyniosły dla tych lat odpowiednio: 5,24%, 6,20% i 6,93%. 
W związku z tym relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych 
z 2009 r. została zachowana. 

Wskaźnik samofinansowania7 w latach 2013-2014 kształtował się od 108%  
do 116%. Wg WPF8 w latach 2015-2018 wskaźnik ten ma wynosić od 65% do 
236%. 

1. Legalność wykorzystywania operacji finansowych 
i zaangażowania w spółki komunalne oraz ich wpływ 
na wysokość długu i przestrzeganie limitów 
zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego 

1. Zaciąganie zobowiązań 
W okresie objętym kontrolą Miasto Ząbki posiadało zobowiązania z tytułu 
pięciu długoterminowych kredytów zaciągniętych od 2008 r. na łączną kwotę 
13.529,0 tys. zł w 4 bankach, tj. w Banku Ochrony Środowiska S.A.9, zwanym dalej 
„BOŚ”, w Banku Gospodarstwa Krajowego10, w BRE BANK S.A. w Warszawie11 i  
w Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie12 zwanym dalej „Bankiem Pekao”. 
Ponadto  Miasto obsługiwało pożyczkę zaciągniętą w 2008 r. w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie13. 

Miasto Ząbki pozyskiwało również środki finansowe w 2009 r., 2013 r. i w 2014 r.  
z trzech emisji obligacji na łączną kwotę 37.981,0 tys. zł. Papiery wartościowe 
wyemitowane zostały za pośrednictwem dwóch banków, tj. BOŚ (emisja o wartości 

                                                      
7  Wskaźnik samofinansowania WB7 = (No+Dm)/Wm, gdzie No – nadwyżka operacyjna, Dm – dochody majątkowe, Wm – 

wydatki majątkowe. 
8 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2024 ustalona uchwałą Nr XIV/120/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 

29.09.2015 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024. 
9  Umowa Nr 12/08/WO-GW/WF/102 z dnia 17.10.2008 r. o kredyt w kwocie 240,0 tys. zł (spłacony całkowicie w dniu 

25.12.2013 r.) i umowa Nr 13/08/OW-GW/WF/102 z dnia 17.10.2008 r. o kredyt w kwocie 95,0 tys. zł (spłacony całkowicie 
w dniu 25.12.2013 r.). 

10  Umowa Nr 20/I/08/0704 z dnia 18.07.2008 r., zmieniona aneksem nr 1 z dnia 19.09.2008 r. i aneksem nr 2 z dnia 
07.01.2009 r., o kredyt w kwocie 8.361,0 tys. zł (spłacony całkowicie w dniu 30.12.2013 r.). 

11  Umowa Nr 272.125.2011 z dnia 30.06.2011 r., zmieniona aneksem nr 1 z dnia 05.08.2011 r. i aneksem nr 2 z dnia 
21.09.2011 r., o kredyt w kwocie 1.805,7 tys. zł (na dzień 30.09.2015 r. wartość spłaconego kredytu wynosiła 1.354,3 tys. zł, 
co stanowiło 75,0% kwoty ogólnej kredytu). 

12  Umowa Nr 272.132.2012 z dnia 05.06.2012 r., zmieniona aneksem nr 1 z dnia 22.06.2012 r., aneksem nr 2 z dnia 
21.08.2012 r., aneksem nr 3 z dnia 20.09.2012 r., aneksem nr 4 z dnia 15.10.2012 r. i aneksem nr 5 z dnia 23.01.2013 r., 
o kredyt w kwocie 3.027,3 tys. zł (spłacony całkowicie w dniu 30.12.2013 r.). 

13  Umowa Nr 0053/08/OA/P z dnia 13.08.2008 r. o pożyczkę w kwocie 405,0 tys. zł (spłacona całkowicie w dniu 15.12.2013 r.). 
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23.600,0 tys. zł14) i Banku Pekao (z pierwszej emisji pozyskano środki finansowe  
o łącznej wartości 9.381,0 tys. zł15, z drugiej o wartości 5.000,0 tys. zł16). 

Ponadto Miasto Ząbki zawarło dwie umowy „zakupu ratalnego”17 (z dnia 
28.10.2014 r.18 i z 24.06.2015 r.19) od Wojskowego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego „KWATERA” Spółka z o.o. w Warszawie, zwanego dalej „KWATERA”, 
nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 2,1872 ha za kwotę 
8.610,0 tys. zł brutto (płatnej w ratach do dnia 15.12.2017 r.), od której naliczono 
odsetki według oprocentowania 2,732% jako odrębną opłatę za świadczenie usług 
finansowych w łącznej kwocie 325,7 tys. zł, płatnej w 4 ratach do dnia 15.12.2017 r. 

Spośród ww. 11 operacji finansowych kontrolą objęto 6 operacji, z których 
zobowiązanie do dnia 30.09.2015 r. nie zostało spłacone: 

1/ umowa z BRE BANK S.A. w Warszawie, zawarta w dniu 30.06.2011 r., o kredyt 
długoterminowy w kwocie 1.805,7 tys. zł na finansowanie deficytu budżetu 
w 2011 r., w związku z inwestycją w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji  
w Ząbkach. Przed zaciągnięciem ww. kredytu, na cel określony w art. 89 ust. 1 pkt 
2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., Rada Miasta Ząbki podjęła uchwałę  
Nr IV/25/2011 z dnia 19.01.2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego. Burmistrz Miasta Ząbki otrzymał od Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie pozytywną opinię o możliwości spłaty zaciąganego 
przez Miasto Ząbki ww. kredytu (w uchwale Nr 78/W/11 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 07.03.2011 r.), wymaganą 
art. 91 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. Bank udzielający ww. 
kredytu został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych20. 
Umowa przewidywała oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej 
WIBOR 3M plus marża 0,62 pp. Ponadto nie przewidziano prowizji z tytułu 
udzielenia kredytu, jak też opłat za wcześniejszą spłatę kredytu.  

Nie udzielono kredytodawcy pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 
bankowym Miasta Ząbki, jako zabezpieczenie kredytu, jak również nie 
wprowadzono obowiązku kapitalizacji odsetek od kredytu. Tym samym 
przestrzegane były przepisy art. 92 ust. 1 i art. 264 ust. 5 ustawy o finansach 
publicznych z 2009 r. 

2/ umowa z BOŚ zawarta w dniu 09.06.2009 r., na przeprowadzenie emisji obligacji 
o wartości 23.600,0 tys. zł w celu pokrycia planowanego deficytu budżetu Miasta 
na 2009 r., w związku z wydatkami na inwestycje komunalne. Przed emisją ww. 
obligacji Rada Miasta Ząbki podjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji21,  
a Burmistrz Miasta Ząbki otrzymał od Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Warszawie pozytywną opinię o możliwości wykupu przez Miasto Ząbki 

                                                      
14  Emisja obligacji do dnia 31.12.2009 r. Termin wykupu tych obligacji zapada w latach 2013-2018. Do dnia 30.09.2015 r. 

wykupiono obligacje o wartości 9.200,0 tys. zł, tj. 39,0% ogólnej wartości wyemitowanych obligacji. 
15  Emisja obligacji w latach 2013-2015 (III kwartały).Termin wykupu tych obligacji zapada w latach 2019-2021. 
16  Emisja obligacji w latach 2014-2015 (III kwartały).Termin wykupu tych obligacji zapada w latach 2019-2021. 
17  Umowy sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach. 
18  Umowa sprzedaży – akt notarialny: Repertorium A Nr 3362/2014 z dnia 28.10.2014 r. dot. zakupu nieruchomości 

gruntowych o łącznej pow. 1,4550 ha za kwotę 5.727,6 tys. zł brutto. Do dnia 30.09.2015 r. spłacono 3.681,9 tys. zł, tj. 
64,3% ceny sprzedaży określonej w umowie. 

19  Umowa sprzedaży – akt notarialny: Repertorium A Nr 2011/2015 z dnia 24.06.2015 r. dot. zakupu nieruchomości 
gruntowych o łącznej pow. 0,7322 ha za kwotę 2.882,4 tys. zł brutto. Do dnia 30.09.2015 r. spłacono 720,6 tys. zł, tj. 25,0% 
ceny sprzedaży określonej w umowie. 

20  Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. 
21  Uchwała Nr XXXVI/269/2009 Rady Miasta z dnia 03.03.2009 r. (zmieniona uchwałami: Nr XXXVII/271/2009 z dnia 

31.03.2009 r., Nr XXXIX/293/2009 z dnia 30.04.2009 r., Nr XL/296/2009 z dnia 28.05.2009 r., Nr XLIII/329/2009 z dnia 
31.08.2009 r., Nr XLIV/340/2009 z dnia 28.09.2009 r., Nr XLV/347/2009 z dnia 03.11.2009 r., XLVI/368/2009 z dnia 
26.11.2009 r. i Nr XLVII/378/2009 z dnia 14.12.2009 r.) 
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emitowanych obligacji. Umowa przewidywała oprocentowanie obligacji według 
zmiennej stopy procentowej WIBOR 1R powiększony o marżę od 1,5 -1,8 pp.  

3/ dwie umowy z Bankiem Pekao, pierwsza zawarta w dniu 20.12.2013 r. na 
przeprowadzenie emisji obligacji o wartości 9.381,0 tys. zł w celu spłacenia 
wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji zapadających w latach 
2013-2015, druga umowa zawarta w dniu 08.07.2014 r. na przeprowadzenie emisji 
obligacji o wartości 5.000,0 tys. zł w celu sfinansowania planowanych deficytów 
budżetu Miasta w 2014 r. w kwocie 4.200,0 tys. zł i w 2015 r. w kwocie 
221.857,12 zł oraz spłacenia wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji 
papierów wartościowych i kredytów w kwocie 578,1 tys. zł. Przed emisją ww. 
obligacji Rada Miasta Ząbki podjęła uchwały, określając w nich zasady zbywania, 
nabywania i wykupu obligacji22, a Burmistrz Miasta Ząbki otrzymał od Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Warszawie pozytywne opinie o możliwości wykupu przez 
Miasto Ząbki emitowanych obligacji. Pierwsza umowa przewidywała 
oprocentowanie obligacji według zmiennej stopy procentowej WIBOR 6M 
powiększony o marżę od 0,66-0,72 pp. w stosunku rocznym dla 5 serii w latach 
2013-2015. Natomiast druga umowa przewidywała oprocentowanie obligacji 
według zmiennej stopy procentowej WIBOR 6M powiększony o marżę od 0,52-
0,58 pp. w stosunku rocznym dla 6 serii w latach 2014-2015.  

We wszystkich ww. umowach na emisję obligacji nie wprowadzono obowiązku 
kapitalizacji odsetek od wyemitowanych obligacji oraz nie stosowano dyskonta od 
wyemitowanych obligacji. Emisji obligacji dokonano, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 
i 3 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. 

Suma zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów 
wartościowych (obligacji) nie przekroczyła kwoty określonej w uchwałach 
budżetowych Miasta Ząbki. 

W umowach kredytowych i emisji papierów wartościowych (obligacji) dopuszczano 
możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązań. 

4/ dwie umowy z KWATERĄ z 28.10.2014 r.23 i z 24.06.2015 r.24 na zakup 
nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 2,1872 ha za kwotę 
8.610,0 tys. zł brutto, z tego: 

- 1,4550 ha za kwotę 5.727,6 tys. zł, spłacaną w 5 ratach w terminie do 
15.12.2017 r. (pierwszej zapłaty w wysokości 3.000,0 tys. zł dokonano przed 
podpisaniem umowy z dnia 28.10.2014 r., tj. w dniu 13.10.2014 r.), 

- 0,7322 ha za kwotę 2.882,4 tys. zł, spłacaną w 5 ratach w terminie do 
15.12.2017 r. (pierwszej zapłaty w wysokości 720,6 tys. zł dokonano przed 
podpisaniem umowy z dnia 24.06.2015 r., tj. w dniu 10.06.2015 r.). 

Zakup nieruchomości od KWATERY miał charakter inwestycyjny, został 
zaksięgowany w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych, tj. do wydatków majątkowych. Zadłużenie, które powstało 
w związku z ratalnym rozłożeniem spłaty ceny zakupu nieruchomości, zostało 
ujęte w ogólnej kwocie długu i wykazane w sprawozdaniach o stanie długu 
publicznego (sprawozdania kwartalne Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów 

                                                      
22  Uchwała Nr XLVI/420/2013 Rady Miasta z dnia 13.11.2013 r. (zmieniona uchwałami: Nr V/39/2015 z dnia 10.03.2015 r. 

i Nr IX/74/2015 z dnia 03.06.2015 r.) i uchwała Nr LV/508/2014 Rady Miasta z dnia 14.05.2014 r. 
23  Umowa sprzedaży – akt notarialny: Repertorium A Nr 3362/2014 z dnia 28.10.2014 r. dot. zakupu nieruchomości 

gruntowych o łącznej pow. 1,4550 ha za kwotę 5.727,6 tys. zł brutto. Do dnia 30.09.2015 r. spłacono 3.681,9 tys. zł, tj. 
64,3% ceny sprzedaży określonej w umowie. 

24  Umowa sprzedaży – akt notarialny: Repertorium A Nr 2011/2015 z dnia 24.06.2015 r. dot. zakupu nieruchomości 
gruntowych o łącznej pow. 0,7322 ha za kwotę 2.882,4 tys. zł brutto. Do dnia 30.09.2015 r. spłacono 720,6 tys. zł, tj. 25,0% 
ceny sprzedaży określonej w umowie. 
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dłużnych oraz poręczeń i gwarancji). Zawarcie tej umowy w stosunku do 
alternatywnego zaciągnięcia zobowiązań kredytowych wpłynęło na poprawę 
relacji IWZ określonej w art. 243 ufp, natomiast w stosunku do spłaty tego  
zobowiązania z wolnych środków Miasta miało neutralny charakter.  

Przed zaciągnięciem ww. zobowiązań Rada Miasta Ząbki podjęła uchwałę z dnia 
07.03.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie ww. nieruchomości 
gruntowych, zmienioną uchwałą LV/516/2014 z dnia 14.05.2014 r. oraz podjęła 
uchwałę Nr LV/509/2014 z dnia 14.05.2014 r. w sprawie dokonania zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021. 

(dowód: akta kontroli str. 567-1626) 
W dniu 14.12.2015 r. Miasto Ząbki dokonało przedterminowej spłaty pozostałej 
części zobowiązania wobec KWATERY wynikającego z zawartych umów sprzedaży 
nieruchomości gruntowych z 28.10.2014 r. i z 24.06.2015 r. w łącznej kwocie 
4.260.408,00 zł, z tego: 

– 4.207.500,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości, 

– 52.908,00 zł z tytułu odsetek naliczonych w związku z odroczeniem terminu 
płatności części ceny sprzedaży do dnia przedterminowej spłaty zobowiązania. 

Podstawą spłaty ww. zobowiązań było porozumienie Miasta Ząbki z KWATERĄ 
zawarte w dniu 11.12.2015 r. W wyniku przedterminowej spłaty tych zobowiązań 
Miasto Ząbki zapłaciło KWATERZE mniejszą opłatę za świadczenie usług 
finansowych o 157.832,00 zł (o 48,5%) w porównaniu do opłat ratalnych 
określonych w ww. umowach na łączną kwotę 325.689,00 zł (według 
oprocentowania stałego 2,732%). Łączna zapłacona opłata wyniosła 167.857 tys. zł.  

 (dowód: akta kontroli str. 2116-2154) 
W latach 2013 - III kwartały 2015 Miasto Ząbki nie udzielało poręczeń i gwarancji. 

 
2. Dofinansowanie przez Miasto kapitału spółek prawa handlowego 

W okresie objętym kontrolą Miasto posiadało udziały w pięciu spółkach prawa 
handlowego. Na dzień 01.01.2013 r. udziały Miasta w dwóch wynosiły łącznie 
27.783,6 tys. zł, w tym: 
– w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej (PGK)25, w kwocie: 27.782,0 tys. zł, 

stanowiły 100% udziałów Miasta w tej spółce; 
– w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowym JODBUD Spółka z o.o. w Ząbkach, 

w kwocie: 1,6 tys. zł  - 32% udziałów, które Miasto nabyło w drodze spadku26. 
Burmistrz Miasta poinformował, że Spółka ta nie prowadziła działalności, a wynik 
finansowy Spółki w latach 2012-2014 był zerowy. Nadzwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników podjęło 26.06.2014 r. uchwałę o rozwiązaniu Spółki. Powyższa 
Spółka została 28.05.2015 r. wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego. 

W 2013 r. Miasto objęło wszystkie udziały w kapitale zakładowym Miejskiego 
Centrum Sportu (MCS). Po upływie dziesięciu miesięcy od czasu utworzenia tej 
spółki27 zwiększyło jej kapitał o 50%, tj. ze 100,0 tys. zł do 150,0 tys. zł (stan na 
dzień 30.06.2015 r.). 

W 2014 r. Miasto przystąpiło do programu „Samorządowa Polska” i objęło udziały 
w Krajowym Funduszu Poręczeniowym „Samorządowa Polska”. Ponadto 
współuczestniczyło w utworzeniu samorządowej instytucji finansowej Lokalny 

                                                      
25  PGK zostało utworzone w 2008 r. w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego „Miejskiego Zakładu Komunalnego”. 

Miasto objęło 100% udziałów spółki w zamian za wniesione wkłady. 
26 Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 09.01.2008 r. 
27 Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach Spółka z o.o. zostało utworzone na mocy aktu notarialnego z dnia 25.03.2013 r. 
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Fundusz Pożyczkowy „Samorządowa Polska” Spółka z o.o., którego celem jest 
wspomaganie finansowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Udziały 
w wymienionych podmiotach wynosiły łącznie 54,0 tys. zł i nie przekroczyły 40% 
kapitału zakładowego każdego z tych podmiotów. 

Na dzień 30.09.2015 r. udziały Miasta w czterech ww. spółkach wynosiły łącznie: 
19.043,0 tys. zł, w tym 18.989,0 tys. zł, tj. 99,7% - stanowiły udziały w dwóch 
jednoosobowych spółkach Miasta Ząbki: PGK i Miejskim Centrum Sportu28. 
W pozostałych dwóch spółkach udziały Miasta wynosiły około 40% kapitału 
zakładowego i opiewały łącznie na wartość 54 tys. zł.29  

(dowód: akta kontroli str. 1630-1660, 1672-1864) 
Spadek wartości udziałów Miasta w kapitale PGK o 34,7% z 28.865,0 tys. zł według 
stanu na 1.10.2012 r. do 18.839,0 tys. zł według stanu na 30.09.2015 r. wynikał 
głównie z odkupu udziałów na wartość 10.026,0 tys. zł przez spółkę w celu ich 
umorzenia30. 

12.052 udziałów o wartości łącznej: 6.026,0 tys. zł tj. 60,1 % wartości ogółem 
umorzonego kapitału, zostało nabyte przez Spółkę PGK na podstawie trzech „umów 
sprzedaży udziałów (w celu ich umorzenia)”. PGK za 9.886 udziałów zapłaciło 
łącznie: 4.943,0 tys. zł, natomiast za 2.166 udziałów przekazało prawo 
własności środków trwałych o wartości ogółem 1.083,0 tys. zł31. 

Z wyjaśnień złożonych przez Burmistrza Miasta wynika, że w wyniku przejęcia 
sprzętu od PGK, Miasto w dużej części może świadczyć usługi we własnym 
zakresie, a przede wszystkim reagować na zaistniałe niepożądane sytuacje 
w sposób zdecydowanie szybszy i bardziej efektywny. Dochody z umorzenia 
udziałów PGK, Miasto przeznaczyło na sfinansowanie wydatków majątkowych, 
m.in.: budowy tunelu, trybuny na stadionie, rozbudowy Szkoły Podstawowej. 

Według informacji z Urzędu, procedura umarzania 8.000 udziałów o wartości 4.000 
tys. zł na podstawie aktu notarialnego z 28.05.2015 r. nie została zakończona i była 
w trakcie realizacji.  

(dowód: akta kontroli str. 1672-1864) 

3. Świadczenia Miasta na rzecz spółek prawa handlowego 
W okresie objętym kontrolą, Miasto świadczyło usługi na rzecz dwóch spółek: PGK 
i MCS, uzyskując z tego tytułu dochody do 30.06.2015 r w kwocie ogółem 2.444,8 
tys. zł. w tym za usługi dla PGK 2.191,2 tys. zł, a MCS 253,6 tys. zł32.W ramach 
świadczonych usług na podstawie dwóch umów  wydzierżawiło nieruchomości: 

– PGK na podstawie umowy z dnia 1 października 2012 r. wydzierżawiło pod 
zlewnię ścieków dwie działki gruntowe o powierzchni łącznej: 3.768 m2 - położone 
w Ząbkach przy ul. Piłsudskiego 45/7-8 na okres trzech lat, tj. do 30.09.2015 r. 
Miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego za obie działki ustalono w kwocie 
(54,0 zł netto) 66,4 tys. zł brutto, nie podając jednostkowej stawki za m2, 

                                                      
28 Na kwotę 18.989.000,00 zł składały się udziały: PGK – 18.839.000,00 zł i Miejskiego Centrum Sportu – 150.000,00 zł. 
29  Na kwotę 54.000,00 zł składały się udziały w Lokalnym Funduszu Pożyczkowym „Samorządowa Polska” Spółka z o.o. 

(4 z 10 udziałów o wartości łącznej 4.000,00 zł) oraz w Krajowym Funduszu Poręczeniowym „Samorządowa Polska” Spółka 
z o.o. (500 z 1.300 udziałów o wartości łącznej 50.000,00 zł). 

30  Na skutek dobrowolnego umorzenia udziałów PGK w okresie: 2012 - I półrocze 2015 r. zmniejszył się kapitał zakładowy 
PGK o 10.026.000,00 zł (z 28.865.000,00 zł do 18.839.000,00 zł). W 2012 r. umorzono 2.166 udziałów na kwotę 
1.080.000,00 zł, w 2013 r. - 7.200 udziałów na kwotę 3.600.000,00 zł, w 2014 r. - 2.686 udziałów na kwotę 1.343.000,00 zł 
i w I półroczu 2015 r. - 8.000 udziałów na kwotę 4.000.000,00 zł. 

31  Na podstawie umowy z dnia 15.03.2013 r. Miasto otrzymało m.in. sprzęt służący do utrzymania terenu i dróg. Sprzęt ten na 
dzień 30.06.2015 r. był zapisany na stanie Referatu Dróg i Komunikacji Miejskiej, do którego zadań należało m.in. 
utrzymanie dróg, chodników i placów. 

32  Zgodnie z danymi zawartymi w zestawieniu Miasta pn. „Usługi świadczone przez Miasto Ząbki na rzecz jednostek 
komunalnych w okresie 2013 r. – I połowa 2015 r.” 
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– MCS na podstawie umowy z dnia 8 maja 2013 r. wydzierżawiło na okres 10 lat, 
tj. do dnia 7 maja 2023 r., do używania i pobierania pożytków zabudowaną 
działkę (trybuna główna stadionu miejskiego wraz z terenem przyległym), 
położoną w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21. Ustalono miesięczną stawkę 
czynszu dzierżawnego w ogólnej kwocie 8,0 tys. zł netto (9,8 tys. zł brutto), nie 
podając wielkości powierzchni dzierżawy ani jednostkowej stawki za m2. 
Wydzierżawiony ww. teren przeznaczono na prowadzenie działalności związanej 
z kulturą fizyczną, rekreacją i sportem oraz działalnością konferencyjną, 
szkoleniową  i gastronomiczną. 

Stawki miesięczne czynszu wynikające z ww. umów wprowadzono do stosowania 
zarządzeniami Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie ustalenia wysokości czynszu 
dzierżawnego i czynszu najmu za grunt znajdujący się w gminnym zasobie 
nieruchomości Miasta Ząbki33. W zarządzeniu pierwotnym34 stawki czynszu  
za najem/dzierżawę gruntów zostały określone za 1 m2, w granicach od 0,70 zł do 
11,00 zł netto miesięcznie. Stawki za dzierżawę ww. gruntów dla PGK i MCS 
określono w kwocie miesięcznego wynagrodzenia wydzierżawiającego,  
tj. za zlewnię ścieków 54,0 tys. zł i za trybunę stadionu 8,0 tys. zł. Miasto nie 
przedłożyło dokumentów, na podstawie których można określić w jaki sposób,  
w jakiej wysokości wyliczono stawkę za m2 oraz czy przy jej wyliczeniu brano pod 
uwagę ceny rynkowe dzierżaw podobnych obiektów. 

Wydzierżawiający zastrzegł w powyższych umowach możliwość zmiany czynszu 
dzierżawy, ale nie podwyższył go. Zachował również tą samą wysokość stawki  
w następnej umowie przedłużającej dzierżawę gruntu pod zlewnię ścieków do dnia 
30.09.2018 r.35 

Z wyjaśnień udzielonych przez Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie wyliczenia 
czynszu dla PGK wynika m.in. że określając stawki za ww. dzierżawy nie odnoszono 
się do cen rynkowych ze względu na brak porównywalnych obiektów. Czynsz gruntu 
dzierżawnego pod działalność PGK określono w wysokości 14,33 zł netto. W dniu 
08.06.2015 r. PGK występując o kontynuację umowy, zaproponowało ustalenie 
kwoty czynszu w wysokości 25% niższej niż dotychczasowy. Miasto nie wyraziło 
zgody. Kwota dzierżawy dla MCS za działkę (trybunę i stadion) wraz z terenem 
przyległym nie była kalkulowana na podstawie stawek za m2. Na wysokość stawki 
dla MCS przyjętej na poziomie 8.000,00 zł netto za teren obiektu Stadionu miały 
m.in. wpływ: warunki dzierżawy (możliwość nieodpłatnego wykorzystywania przez 
Miasto trybuny (§ 2 ust. 9 pkt 1 ww. umowy), oddania w najem powierzchni  
na trybunie głównej stadionu (§ 2 ust. 9 pkt 2 ww. umowy), prawa do nazwy i 
czerpania z tego tytułu korzyści (§ 2 ust. 11 ww. umowy) oraz szereg 
kosztotwórczych obowiązków dla Dzierżawcy obejmujących głównie: utrzymanie 
obiektu w dobrym stanie technicznym, jego ubezpieczenie, ochronę, utrzymanie 
czystości. Ponadto Burmistrz podał, że powierzchnia terenu i obiektów stanowiących 
przedmiot dzierżawy z MCS wynosiła 9.462 m2 (w tym 2.162 m2 grunty pod 
budynkiem); powierzchnia użytkowa obiektu 3.149,90 m2. 

Poza wyżej opisaną dzierżawą, Miasto użyczyło PGK na podstawie umowy z dnia 
18 września 2013 r. na okres 3 lat, tj. do dnia 17.09.2016 r. nieruchomość położoną 
w Ząbkach przy ul. Moniuszki 9, na cele biurowe i magazynowe o powierzchni 
łącznej 228,50 m2 wraz ze znajdującymi się w tej części budynkami magazynowymi.  
                                                      
33  Dotyczy zarządzeń Burmistrza Miasta Ząbki zmieniających zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości czynszu 

dzierżawnego i czynszu najmu za grunt znajdujący się w gminnym zasobie nieruchomości Miasta Ząbki: zarządzenia Nr 
0050.83.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 13 lipca 2011 r. i zarządzenia Nr 0050.45.2011 Burmistrza Miasta Ząbki  
z dnia 8 maja 2013 r. 

34  Dotyczy zarządzenia Nr 0050.83.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości 
czynszu dzierżawnego i czynszu najmu za grunt znajdujący się w gminnym zasobie nieruchomości Miasta. 

35 Dotyczy umowy dzierżawy z dnia 30 września 2015 r. 
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Użyczenie ww. nieruchomości Burmistrz Miasta Ząbki uzasadnił m.in. tym,  
że pomieszczenia oraz grunt stanowiły zaplecze Miejskiego Zakładu Komunalnego. 
PGK wstępując w prawa i obowiązki przekształconego MZK borykało się 
z problemami lokalowymi i magazynowymi. Z użyczonego terenu i pomieszczeń 
korzysta również Miasto. Umowa została zawarta na podstawie art. 710 Kodeksu 
cywilnego, który wskazuje że użyczenie pozostaje bezpłatne. Miasto nie otrzymuje 
wynagrodzenia z tytułu tej umowy, nie ponosi także żadnych kosztów z tym 
związanych. Spółka dokonała nakładów na nieruchomości w wysokości 
34.814,52 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 1627-1629,1661-1665, 1672-1899) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

4. Zadłużenie spółek prawa handlowego 

W okresie objętym kontrolą Miasto Ząbki nie wykazywano zobowiązań 
długoterminowych zaciągniętych przez spółki. Zadłużenie spółek obejmowało  
jedynie zobowiązania krótkoterminowe. Odnotowano wzrost ich zadłużenia 
z 16.451,6 tys. zł na 31.12.2013 r. do 22.358,9 tys. zł na 31.12.2014 r. Wynikał on 
przede wszystkim ze zwiększonego zadłużenia PGK o 5.789,2 tys. zł, tj. o 35,2% 
oraz ponad ośmiokrotnego wzrostu zadłużenia MCS z 16,8 tys. zł do 134,9 tys. zł. 

Burmistrz Miasta Ząbki wyjaśnił, że Miasto nie rozpatrywało spłaty zobowiązań 
PGK. Znaczną część zadłużenia PGK stanowią zobowiązania wobec Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa (MPWiK) , z którym 
PGK od września 2011 r. pozostawało w sporze. W celu zabezpieczenia własnych 
zobowiązań, Spółka tworzyła krótkoterminowe aktywa finansowe w postaci rezerw 
pieniężnych zabezpieczonych na rachunkach bankowych. Dnia 7 października 
2015 r. strony sporu zawarły ugodę, w wyniku której po dokonaniu korekt faktur 
zmniejszono zaległe zobowiązania. Burmistrz Miasta w piśmie z dnia 10 grudnia 
2015 r. podał, że w 2013 r. zobowiązania wymagalne spółki PGK wobec MPWiK za 
wodę i ścieki wynosiły 12.553,0 tys. zł, natomiast w 2014 r. w kwocie 17.084,3 tys. 
zł. 
Zadłużenie MCS wynika głównie ze zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz 
podatków, ceł, ubezpieczeń związanych z utrzymaniem obiektu pływalni, który 
zaczął świadczyć usługi w lutym 2014 r., w tym m.in. opłaty za wodę, gaz, światło. 
Miasto nie udzielało wsparcia MCS. 

W okresie objętym kontrolą Miasto nie udzielało wsparcia ww. spółkom w formie 
poręczeń i gwarancji. 

(dowód: akta kontroli str. 1638-1649, 1652-1660) 
Z opracowanych przez Miasto sprawozdań opisowych dotyczących wykonania 
budżetu Miasta Ząbki za rok 2013 i 2014 wynika, że w okresie tym Miasto 
realizowało inwestycje m.in. związane z oczyszczaniem ścieków, zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę, komunikacją miejską, kulturą fizyczną. Ich zakres wpływał 
m.in. na podwyższenie standardów usług świadczonych przez spółki komunalne. 
Miasto nie wykazało żadnych zobowiązań, których spłatę przeniosło na spółki 
w związku realizacją tych inwestycji.  

 (dowód: akta kontroli str. 1634-1637) 

5. Monitoring Miasta nad działalnością spółek komunalnych 
W aktach założycielskich spółek ze 100% udziałem Miasta jako jedynego wspólnika 
wskazano Miasto Ząbki, zaś Burmistrzowi Miasta powierzono pełnienie funkcji 
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nieprawidłowości 
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zgromadzenia wspólników. Rada Nadzorcza oceniła sprawozdania roczne 
z działalności i sprawozdania finansowe PGK i MCS za 2013 i 2014 r., wskazując że 
zawarte w nich informacje są zgodne z działalnością spółek i zostały opracowane na 
podstawie ksiąg rachunkowych. 

Ponadto Miasto skontrolowało działalność PGK36 pod kątem zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. W wyniku kontroli zakwestionowano 
zasadność pobierania przez spółkę opłat za wydawanie warunków technicznych 
oraz uzgadnianie dokumentacji technicznej jako działań niezgodnych 
z obowiązującymi przepisami. Zdaniem Miasta działania te nie służą spełnieniu 
ustawowego wymogu dostępu do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Zawieranie 
w regulaminie zapisów umożliwiających pobieranie opłat za wydanie warunków 
technicznych przyłącza uznało za bezprawne37. 

(dowód: akta kontroli str. 1652-1660, 1922-1958) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki stwierdzono nieprawidłowość polegającą na 
nieuwzględnieniu w skonsolidowanym bilansie Miasta Ząbki danych dotyczących 
spółek z udziałem Miasta Ząbki. Sprawozdania te obejmowały jedynie podległe 
jednostki organizacyjne Miasta, a mianowicie: Ośrodek Pomocy Społecznej, szkoły 
publiczne, świetlice środowiskowe, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Straż 
Miejską, Miejski Ośrodek Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną, Samodzielny 
Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej. 

Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz 
państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej38 zarząd jednostki samorządu terytorialnego jako 
jednostka dominująca sporządza skonsolidowany bilans39, stosując odpowiednio 
przepisy rozdziału 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości40. 
Skonsolidowany bilans powinien zawierać informacje w zakresie ustalonym  
w załączniku nr 10 do ww. rozporządzenia. 

Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy o rachunkowości jednostka dominująca sporządza 
roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, obejmujące 
dane jednostki dominującej i jednostek od niej zależnych wszystkich szczebli, bez 
względu na ich siedzibę, zestawione w taki sposób, jakby grupa kapitałowa 
stanowiła jedną jednostkę; sprawozdaniem tym obejmuje się również dane 
pozostałych jednostek podporządkowanych, zgodnie z zasadami określonymi  
w niniejszym rozdziale. 

Miasto posiadając 100% udziałów w spółkach PGK i MCS było zobligowane  
do uwzględnienia danych tych jednostek w skonsolidowanym bilansie jednostki 
samorządu terytorialnego. Przeprowadzona przez Miasto Ząbki konsolidacja 
sprawozdań finansowych jednostek bez włączenia jednostkowych sprawozdań 
finansowych w/w spółek nie przedstawiała pełnej informacji na temat sytuacji 

                                                      
36 Na podstawie zarządzenia Nr 0050.48.2012 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego trybu 

przeprowadzania kontroli przez pracowników Urzędu Miasta w Ząbkach. 
37  Stwierdzono na podstawie protokołu z dnia 29.05.2014 r. dotyczącego kontroli zgodności wykonywanej przez PGK 

działalności z udzielonym decyzją Nr 141/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 25 lutego 2009 r. zezwoleniem na 
prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

38 Dz. U. z 2013 r. poz. 289. 
39  Pod pojęciem „konsolidacji” należy rozumieć łączenie sprawozdań finansowych jednostek tworzących grupę kapitałową 

przez sumowanie odpowiednich pozycji sprawozdań finansowych jednostki dominującej i jednostek zależnych, 
z uwzględnieniem niezbędnych włączeń i korekt. 

40 Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm. 
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finansowej i finansowych wyników działalności Miasta jako jednostki samorządu 
terytorialnego. Na podstawie tak sporządzonego sprawozdania nie można było np. 
określić skali łącznego zadłużenia Miasta wraz z tymi spółkami. 

Burmistrz Miasta Ząbki nie podał przyczyn nieujęcia tych podmiotów  
w ww. skonsolidowanych bilansach, lecz wyjaśnił, że Miasto przystąpi  
do opracowania od 2009 r. korekt bilansów skonsolidowanych z uwzględnieniem 
jednostek zależnych spółek prawa handlowego, tj. Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej oraz Miejskiego Centrum Sportu na podstawie instrukcji, która zostanie 
wydana zarządzeniem Burmistrza. 

(dowód: akta kontroli str. 1627-1864, 1959-1962) 
Pismem z dnia 3 grudnia 2015 r. Burmistrz Miasta przekazał skorygowane 
skonsolidowane bilanse za lata 2013-2014, w których uwzględniono zależne od 
Miasta spółki komunalne.   

(dowód: akta kontroli str.2111-2112) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie mimo stwierdzonej nieprawidłowości. 

2. Analizy warunków i skutków finansowych operacji 
finansowych oraz ich wpływu na bezpieczeństwo 
finansowe jednostki samorządu terytorialnego 

W okresie objętym kontrolą Urząd Miasta jeden raz korzystał z analiz i ekspertyz 
zewnętrznych dotyczących możliwości zadłużania się Miasta i wyboru optymalnych 
instrumentów finansowych do spłaty długu. Wynikiem tych działań było m.in. 
zawarcie umowy na emisję obligacji Miasta o wartości 9.381,0 tys. zł z Bankiem 
Pekao w Warszawie z dnia 20.12.2013 r. Umowa ta była poprzedzona 
opracowaniem pn. „Program optymalizacji zadłużenia Miasta Ząbki” z listopada 
2013 r., wykonanym przez firmę zewnętrzną. W przedmiotowym opracowaniu 
podano m.in., że Miasto posiada niewielki poziom bezpieczeństwa w zakresie 
zdolności obsługi długu. Wprowadzenie koniecznych korekt dochodów i wydatków 
bieżących uwidoczniło możliwe deficyty w latach 2014-2015 oraz ryzyko 
niespełnienia wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. w latach 
2016-2017. W związku z kumulującym się zadłużeniem Miasta Ząbki opracowano 
program emisji obligacji, umożliwiający konsolidację zadłużenia oraz realizację 
planów inwestycyjnych. Zaproponowano Miastu Ząbki emisję obligacji w latach 
2013-2015 na kwotę 9,381 mln zł oraz ich wykup w latach 2019-2021. Celem emisji 
tych obligacji była spłata zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów 
oraz zapadających w latach 2014-2015 obligacji. Wynagrodzenie za wykonanie ww. 
„Programu” wynosiło 8,0 tys. zł i za przygotowania do emisji obligacji – 15,0 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 598-662, 735-747) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 
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3. Gospodarność stosowanych operacji finansowych 
Warunki, na jakich Miasto zaciągnęło zobowiązania w okresie objętym kontrolą,  
nie odbiegały istotnie od warunków rynkowych. Koszty przeprowadzenia w latach 
2014-2015 przez Miasto Ząbki zakupu na raty nieruchomości gruntowych od 
Wojskowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „KWATERA” Spółka z o.o. z 
siedzibą w Warszawie zostały dodatkowo obniżone w wyniku przedterminowej 
spłaty II części zobowiązania w dniu 14 grudnia 2015 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 567-1626, 2116-2154) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości w zakresie gospodarności.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w kontrolowanym zakresie.  

4. Prawidłowość ujęcia operacji finansowych 
w ewidencji księgowej, w dokumentach 
planistycznych i sprawozdawczości budżetowej 
samorządów, z uwzględnieniem wypełnienia zasady 
jawności finansów publicznych 

Badane operacje finansowe, tj. kredyt zaciągnięty w 2011 r. w wysokości 
1.805.714,46 zł, emisje obligacji za pośrednictwem banków: Banku Ochrony 
Środowiska S.A. w Warszawie - 23.600,0 tys. zł w ramach umowy z dnia 
09.06.2009 r., Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie – 9.381,0 tys. zł 
w ramach umowy z dnia 20.12.2013 r. i 5.000,0 tys. zł w ramach umowy z dnia 
08.07.2014 r., wykazano w księgach rachunkowych i w sprawozdanych Rb-Z 
o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, 
w sprawozdaniach z wykonania budżetu i w Wieloletnich Prognozach Finansowych 
w kwotach zgodnych ze stanem faktycznym. 

(dowód: akta kontroli str. 10-123, 663-685, 748-789, 936-945, 1241-1246, 1348-
1518, 1621, 1963-2015) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

5. Zarządzanie zobowiązaniami i płynnością finansową 
W latach 2013-2015 (I półrocze) Miasto Ząbki posiadało płynność finansową, tj. 
odpowiednią ilość środków na pokrycie niezbędnych zaplanowanych wydatków 
i rozchodów oraz zobowiązań. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 

W okresie objętym kontrolą stan środków finansowych Miasta Ząbki na rachunku 
bieżącym i na lokatach bankowych wynosił od 272,2 tys. zł do 8.434,9 tys. zł  
w 2013 r., od 841,3 tys. zł do 14.192,6 tys. zł w 2014 r. i od 2.211,2 tys. zł  
do 12.015,0 tys. zł w I półroczu 2015 r. 

W okresie od stycznia do października 2013 r. stan lokat wynosił od 1.708,9 tys. zł 
do 6.508,9 tys. zł, od stycznia do listopada 2014 r. wynosił od 5.008,9 tys. zł  
do 13.009,2 tys. zł oraz w I półroczu 2015 r. wynosił od 5.009,2 tys. zł  
do 18.009,2 tys. zł. Niski stan środków finansowych na lokatach bankowych wystąpił 
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w listopadzie 2013 r. (8,9 tys. zł) i w grudniu 2014 r. (9,2 tys. zł), natomiast na koniec 
2013 r. nie było założonych lokat bankowych. 

W latach 2013-2015 (I półrocze) Miasto Ząbki terminowo regulowało zobowiązania 
z tytułu obsługi długu (kapitał i odsetki). 

Analiza wskaźnikowa oceny płynności finansowej Miasta Ząbki i wiarygodności 
kredytowej, przeprowadzona na podstawie miesięcznych i rocznych sprawozdań 
Rb-27S i Rb-28S oraz ksiąg rachunkowych za lata 2013-2015 (I półrocze), 
wykazała, że w badanym okresie wydatki i rozchody budżetowe znajdowały pełne 
pokrycie w uzyskanych dochodach oraz przychodach. Nie stwierdzono zagrożenia 
utraty płynności finansowej bądź problemów ze ściąganiem należności. 

W latach 2014-2015 (I półrocze) Miasto Ząbki posiadało na stanie znaczące 
nadwyżki wolnych środków. Na koniec 2014 r. wykazało wolne środki w kwocie 
8.153,5 tys. zł, a w czerwcu 2015 r. – 10.109,8 tys. zł. Poziom tych środków 
wskazuje, że Miasto mogło sfinansować zakup nieruchomości od KWATERY  
w latach 2014-2015 ze środków własnych, bez zaciągania zobowiązań.  
Wraz z postępującym spadkiem stóp procentowych wystąpiła niekorzystna różnica 
między stałym oprocentowaniem zadłużenia zaciągniętego w związku z zakupem 
nieruchomości a oprocentowaniem lokat. Na koniec lipca 2015 r. wyniosła ona około 
0,63 punktu procentowego. W grudniu 2015 r. Miasto ograniczyło koszty związane z 
operacją ratalnego zakupu nieruchomości, dokonując przedterminowej spłaty 
zobowiązań. 

Burmistrz Miasta Ząbki, wyjaśniając przyczyny skumulowania wolnych środków na 
lokatach bankowych i niesfinansowania ww. środkami finansowymi zakupionych od 
KWATERY nieruchomości gruntowych podał, że Rada Miasta Ząbki na sesji w dniu 
14 maja 2014 r. uchwałą Nr LV/507/2014 w sprawie wprowadzenia zmian  
do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014 wprowadziła do budżetu nowe zadania 
inwestycyjne na kwotę 7.477.970,29 zł, zabezpieczając środki na zakup 
nieruchomości od KWATERY, na rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 1, Nr 2 oraz 
Nr 3. Zadania te w większości zostały zaplanowane w WPF jako przedsięwzięcia 
wieloletnie, z uwagi na możliwości finansowe gminy oraz dłuższy proces 
inwestycyjny. Kwotę 7.477.970,29 zł na inwestycje sfinansowano z emisji obligacji 
4.200.000 zł, ze środków pozyskanych z innych źródeł 190.135 zł, z dochodów 
własnych 1.087.835,29 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 
pkt 6 ustawy w kwocie 2.000.000 zł. Ogółem plan wolnych środków na dzień 
14.05.2014 r. został uruchomiony do wysokości 7.039.559,47 zł, tj. 97,38% wolnych 
środków na 2014 r. Miasto podejmując decyzję o zakupie nieruchomości  
od KWATERY planowało w budżecie finansowanie ratalne do roku 2017, z niskim 
oprocentowaniem odsetek, ponieważ gmina nie miała możliwości finansowych, żeby 
w roku 2014 zapłacić całą kwotę 8.610.000 zł. Plan inwestycji na 2014 r. był 
w wysokości 37.277.799,72 zł, co stanowiło 31% wydatków ogółem. W realizacji 
dochodów za I półrocze 2014 r. istniały zagrożenia w realizacji dochodów z podatku 
dochodowego od osób fizycznych PIT oraz ze sprzedaży majątku. Środki  
na lokatach są gromadzone w celu zachowania płynności finansowej, żeby nie 
powstawały zobowiązania wymagalne. Pod koniec pierwszego kwartału 2015 r. 
wyliczono wolne środki za 2014 r., które wynosiły 13.409.776,34 zł. Do dnia 16 
października 2015 r. zostały wprowadzone wolne środki do budżetu 2015 r.  
w wysokości 10.154.766,26 zł, w szczególności jako wkład własny do realizowanych 
inwestycji. Plan zadań inwestycyjnych na dzień 16.10.2015 r. został przyjęty  
na kwotę 30.371.906,02 zł. Jednakże miasto Ząbki ma wiele jeszcze potrzeb 
inwestycyjnych do realizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 10-267, 415-417, 414-417) 
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Urząd Miasta nie posiadał szczegółowego dokumentu dotyczącego polityki 
lokacyjnej, określającej ramy dopuszczalnego ryzyka podejmowanego w ramach 
działalności lokacyjnej, poza ogólnym upoważnieniem Rady Miasta dla Burmistrza 
do lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż 
bank prowadzący obsługę budżetu gminy.   
 
W związku z ustanowieniem z dniem 11.08.2015 r. przez Komisję Nadzoru 
Finansowego, zwanej dalej „KNF”, zarządu komisarycznego w Spółdzielczym Banku 
Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, zwanym dalej „SKbank”, Miasto Ząbki po ww. 
dniu wycofało z tego banku depozyty i założyło lokaty terminowe na rachunku 
w Banku Pekao w łącznej kwocie 18.309,6 tys. zł. Na dzień 21.11.2015 r.,  
tj. na dzień zawieszenia przez KNF działalności SKbank, Miasto Ząbki posiadało 
depozyty na rachunku lokat terminowych w Banku Pekao w wysokości 25.057,8 
tys. zł. Pozostały środki finansowe w SKbank na rachunku bieżącym, na rachunkach 
dochodów własnych, ZFŚS w łącznej wysokości 1.447,9 tys. zł. Ponadto 16 
jednostek organizacyjnych Miasta, głównie jednostki oświatowe,  
na dzień 21 listopada 2015 r. posiadały na wyodrębnionych rachunkach w SKbank, 
środki w łącznej kwocie 2.546,7 tys. zł (najwyższa wartość rachunku 405,5 tys. zł) 
przeznaczone na bieżącą działalność operacyjną, na zabezpieczenie bieżących 
potrzeb tych jednostek.   

Burmistrz Miasta w związku z ustanowieniem zarządu komisarycznego w SKBank 
wystąpił w piśmie z 20.08.2015 r. do Przewodniczącego Zarządu Komisarycznego  
o rozwiązanie umowy Nr. 272.282.12 z 28.12.2012 r. na prowadzenie rachunków 
bankowych, w tym rachunku bieżącego, za porozumieniem stron bez możliwości 
dochodzenia przez bank utraconych korzyści. W piśmie Burmistrz wskazał na realne 
zagrożenie finansów Miasta i na nadzwyczajną sytuację. Podjęto te czynności, aby 
uzyskać prawną możliwość otworzenia nowego rachunku w innym banku na 
obsługę bankową. Przepis art. 264 ustawy o finansach publicznych jest 
interpretowany jako zobowiązujący gminę do posiadania tylko jednego 
podstawowego rachunku bankowego, w jednym banku do obsługi bankowej budżetu 
gminy. Bank ten powinien być wybrany na zasadach określonych w przepisach  
o zamówieniach publicznych. 
Komisarz banku odmówił zgody na wypowiedzenie umowy argumentując,  
że SKbank w momencie przystąpienia do postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w formie przetargu nieograniczonego dostosował  warunki oferty  
do projekcji biznesowej na czas trwania umowy, tj. na okres czterech lat.  
W wyjaśnieniach Burmistrz Miasta Ząbki podał, że „Miasto Ząbki podjęło próbę 
przeniesienia obsługi rachunku wraz ze zgromadzonymi środkami z SKbanku 
z rachunku bieżącego i z rachunków bankowych Jednostek, do innego banku. 
W tym celu w dniu 20.08.2015 r. pisemnie wystąpiliśmy do Zarządu 
Komisarycznego z wnioskiem rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Zarząd 
Komisaryczny SKbank pisemnie odmówił. W myśl art. 264 UOFP, zawarcie drugiej 
umowy na obsługę rachunku stanowiłoby naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych oraz mogłyby rodzić roszczenia odszkodowawcze (…). Jednostronne 
zerwanie umowy spowodowałoby również powstanie roszczenia i naraziłoby budżet 
Miasta Ząbki na duże odszkodowanie, niegospodarność i dyscyplinę finansów 
publicznych. Z uwagi na powyższe oraz w świetle informacji przekazywanych przez 
Zarząd komisaryczny na spotkaniach z samorządami, informacji w komunikatach 
SKbank potwierdzonych przez KNF, nie było żadnych podstaw do zerwania umowy. 
Zarząd komisaryczny nic jeszcze nie oznacza od strony formalnoprawnej. Art. 145 
ust. 1 zdanie trzecie Prawa bankowego wyraźnie stanowi, iż ustanowienie zarządu 
komisarycznego nie wpływa na organizację i sposób działania banku jako osoby 
prawnej, z wyjątkiem zmian przewidzianych ustawą. Natomiast wyjątki dotyczą 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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zasad podejmowania decyzji i składania oświadczeń woli przez bank. W chwili 
obecnej nie ma podstaw do organizowania drugiego przetargu. Zorganizowanie 
drugiego przetargu będzie możliwe z chwilą wypowiedzenia lub wygaśnięcia 
wiążącej nas z SKbankiem umowy. Miasto poleciło Jednostkom, żeby  
na rachunkach bankowych były środki niezbędne do bieżącego funkcjonowania 
i jednostki zobowiązane były do przesyłania zapotrzebowania na środki na 2 dni 
przed, do referatu budżetowo-finansowego.” 

(dowód: akta kontroli str. 2090-2099, 2155-2173) 
Według par. 10 ust. 5 powyższej umowy z SKbank z dnia 28.12.2012 r.  Burmistrz 
posiadał możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Termin odstąpienia wynosił 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Bank 
mógł żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej i odebranej 
części umowy.  
Odstąpienie od umowy w tym trybie było zatem możliwe przed zawieszeniem przez 
Komisję Nadzoru Finansowego działalności SKBank w dniu 21 listopada 2015 r. i 
wnioskiem KNF o jego upadłość z  dnia 23 listopada 2015 r. Odstąpienie od umowy 
pozwoliłoby na otwarcie rachunku w innym banku i przeniesienie środków.  

(dowód: akta kontroli str. 2161) 

Urząd Miasta zarządzał zobowiązaniami i płynnością finansową Miasta Ząbki  
w sposób zapewniający terminową obsługę wymagalnych płatności i pełną 
wypłacalność Miasta. Burmistrz nie zabezpieczył jednak skutecznie Miasta przed 
ryzykiem utraty części środków zdeponowanych w SKbank, którego działalność 
została zawieszona i wobec którego wszczęto procedurę upadłościową.  

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli Najwyższa Izba 
Kontroli wnosi o opracowanie polityki lokacyjnej, określającej ramy dopuszczalnego 
ryzyka podejmowanego w ramach działalności lokacyjnej.   

V. Pozostałe informacje i pouczenia  
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 
kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie 
umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od 
dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Departamentu 
Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

  

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 



 

17 

 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Warszawa, dnia              grudnia 2015 r.  

  
  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Departament Budżetu i Finansów 

Kontroler 

 

Dyrektor 

 
Stanisław Jarosz Jerzy Sołtys 

Główny specjalista kontroli państwowej 

 

........................................................ 

 

........................................................ 
podpis podpis 

  

Joanna Haus 
Specjalista kontroli państwowej 

 

 

........................................................  

podpis  

 

 

W treści wystąpienia dokonano 14 marca 2016 r. sprostowania omyłek pisarskich 
w pierwszym wierszu od góry na 3 stronie oraz w ósmym i dziewiątym wierszu od 
góry drugiego akapitu na stronie 15. Niniejszy tekst uwzględnia te omyłki pisarskie. 
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