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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 
Delegatura w Katowicach. 

Kontrolerzy Marcin Wesoły, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 97094 z dnia 
2 października 2015 r. 
 

Anna Hulboj, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 98080 z dnia 
10 listopada 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Łazach1, ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy. 

(dowód: akta kontroli str. 1346) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Maciej Kaczyński, Burmistrz Łaz2. 
(dowód: akta kontroli str. 6-8) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie3, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
korzystanie przez Gminę w badanym okresie4 ze standardowych5 i niestandardowych6 
operacji finansowych oraz ich ewidencję. 

Skontrolowane zobowiązania finansowe Gminy w kwocie łącznej 39.539,9 tys. zł7 zostały 
zaciągnięte zgodnie z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi jednostki, za 
wyjątkiem zawarcia przez Burmistrza umowy leasingu i dzierżawy zwrotnej nieruchomości 
na kwotę 18.313,77 tys. zł bez uchwały Rady Miejskiej w Łazach, przy jednoczesnym 
przestrzeganiu przez Gminę limitów zadłużenia, określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o  finansach publicznych8. Operacje finansowe nie wpłynęły dotychczas negatywnie 
na bezpieczeństwo finansowe Gminy, w szczególności jej zadłużenie pozostawało na 
zbliżonym poziomie w całym kontrolowanym okresie9. Warunki i skutki planowanych 
operacji finansowych były analizowane, przy uwzględnieniu zarówno finansowych, jak 
i pozafinansowych korzyści dla Gminy.  

Niestandardowe operacje finansowe umożliwiły Gminie spełnienie ww. ustawowych limitów 
zadłużenia określonych w ustawie o finansach publicznych, zapewniając m.in. 
zdecydowaną poprawę poziomu i utrzymanie w 2014 r. i 2015 r. nowego wskaźnika 
zadłużenia o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie  
NIK zwraca uwagę, że decyzja o skorzystaniu z niestandardowych operacji finansowych 
jako źródła finansowania była pochodną sytuacji finansowej Gminy i spowodowała, że koszt 

                                                      
1 Zwany dalej „Urzędem”. 
2 Zwany dalej „Burmistrzem”. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje trzystopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
4 Okres kontrolowany: od 1 stycznia 2013 r. do dnia zakończenia kontroli oraz działania wcześniejsze mające związek 
z zakresem przedmiotowym kontroli w ww. okresie na tle danych finansowych z lat wcześniejszych. 
5 Pożyczki i kredyty, emisja obligacji komunalnych, poręczenia i gwarancje, podniesienie kapitału zakładowego. 
6 Leasing i dzierżawa zwrotna nieruchomości, sprzedaż (wykup) wierzytelności (tzw. forfaiting). 
7 Trzy umowy kredytowe na łączną kwotę 9.102.474 zł, dwie umowy pożyczki na łączną kwotę 422.994,45 zł, umowa o kredyt 
w rachunku bieżącym (3 mln zł), dwie umowy poręczenia na łączną kwotę 871.000 zł, emisja obligacji komunalnych na kwotę 
7.212.000 zł, leasing i dzierżawa nieruchomości (wartość z odkupem): 18.313.770,18 zł, forfaiting na kwotę 522.662,35 zł 
i podniesienie kapitału zakładowego: 95.000 zł. 
8 Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm., zwana dalej „ustawą o finansach publicznych” (limity zadłużenia określono w art. 242 i 243 
tej ustawy). Przestrzegano również limitów zadłużenia określonych w art. 169 i art. 170 wcześniej obowiązującej ustawy 
o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U. nr 249, poz. 2014 ze zm.). 
9 Zadłużenie Gminy wynosiło na koniec 2012 r. 26.102 tys. zł, na koniec I półrocza 2015 r. 25.285 tys. zł. 
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pozyskania środków był wyższy10 od kosztów rynkowych standardowych operacji 
finansowych. NIK wskazuje ponadto, że pomimo iż niektóre niestandardowe operacje 
finansowe nie wpływają na oficjalny11 poziom zadłużenia Gminy (jak np. przeprowadzona 
przez Gminę operacja leasingu i dzierżawy zwrotnej nieruchomości), to jednak kreują one 
nowe zobowiązania finansowe (często wieloletnie), tym samym wpływając na przyszłe 
bezpieczeństwo finansowe Gminy. 

Ewidencja i sprawozdawczość badanych operacji finansowych była prowadzona prawidłowo 
(z wyjątkiem niewykazania w wieloletnich prognozach finansowych przedsięwzięcia 
leasingu i dzierżawy zwrotnej). Gmina efektywnie zarządzała zobowiązaniami i płynnością 
finansową. 

Najistotniejsze stwierdzone nieprawidłowości polegały m.in. na: 

• zaciągnięciu zobowiązania finansowego w łącznej kwocie 18.313 tys. zł bez 
stosownego upoważnienia Rady Miejskiej w Łazach, co było naruszeniem art. 228  
ust. 1 w związku z art. 226 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych, 
przy jednoczesnym zaniechaniu ujęcia tego zobowiązania w dokumentach 
planistycznych Gminy, 

• dokonaniu istotnej zmiany umowy kredytowej niezgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych12, 

• podpisaniu umowy ustanawiającej na rzecz kredytodawcy pełnomocnictwo do 
dysponowania rachunkiem bieżącym Gminy, wbrew zakazowi określonemu w art. 264 
ust. 5 ustawy o finansach publicznych. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
Charakterystyka sytuacji finansowej Gminy 

W latach 2010 – 2013 Gmina wykazywała deficyt budżetowy, który corocznie ulegał 
zmniejszeniu, wynoszący w 2010 r. 5.819,2 tys. zł i w 2013 r. 1.291,3 tys. zł. W 2014 r. 
Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 7.400,8 tys. zł, na co wpływ miało 
uzyskanie w tym roku stosunkowo wysokich dochodów majątkowych13. Na 2015 r. Gmina 
zaplanowała deficyt budżetowy w wysokości 3.845,3 tys. zł, a na lata 2016-2018 nadwyżkę 
budżetową.  

Dochody ogółem w latach 2010-2012 zwiększały się z 36.088,4 tys. zł w 2010 r. do 
48.593,9 tys. zł w 2012 r. (wzrost w 2011 r. o 12,9%, w 2012 r. o 19,2% w porównaniu  
do roku poprzedniego14), w 2013 r. nastąpił ich spadek do wysokości 43.805,0 tys. zł,  
a w 2014 r. ponowny wzrost do kwoty 53.459,9 tys. zł (wzrost o 22% w porównaniu do roku 
poprzedniego). Gmina założyła na lata 2015-2018 dochody ogółem na poziomie pomiędzy 
45.463,9 tys. zł15 - 53.431,8 tys. zł16, tj. niższym od dochodów wykonanych za 2014 r.  

Wydatki ogółem w latach 2010 - 2012 ulegały corocznemu zwiększeniu i wynosiły  
41.907,3 tys. zł w 2010 r., 46.457,7 tys. zł w 2011 r. (wzrost o 10,8%) i 50.516.9 tys. zł  
w 2012 r. (wzrost o 8,7%), zmniejszając się w latach 2013 – 2014 do poziomu, odpowiednio 
45.096,4 tys. zł i 46.059,1 tys. zł. Na wzrost wydatków ogółem w latach 2010-2012  
wpłynął coroczny wzrost wydatków majątkowych17, które w kolejnych dwóch latach uległy 
zmniejszeniu osiągając w 2014 r. poziom 6.695,2 tys. zł18. Na lata 2015-2018 wydatki 
ogółem zaplanowano na poziomie 47.225,2 tys. zł – 51.914,7 tys. zł, tj. o 2,5% - 12,7% 
wyższym od wydatków ogółem poniesionych w 2014 r.  

                                                      
10 Koszt leasingu zwrotnego, dzierżawy i forfaitingu był o 7% (1.028.046,81 zł zł) wyższy od średnich kosztów rynkowych 
standardowych operacji finansowych (koszt niestandardowych operacji finansowych 15.645.575,15 zł, koszty kredytu 
14.617.528,34 zł). 
11 Wykazywany w sprawozdaniach Rb-Z. 
12 Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. 
13 W kwocie 13.723,9 tys. zł. 
14 Dochody ogółem Gminy wynosiły: w 2011 r. 40.744,6 tys. zł. 
15 Dochody ogółem w 2015 r. 
16 Dochody ogółem w 2017 r., dochody ogółem na rok 2016 zaplanowano w kwocie 51.925,8 ty. zł, w 2018 r. w kwocie 
47.728,0 tys. zł. 
17 Wydatki majątkowe Gminy wynosiły: w 2010 r. 7.907,4 tys. zł, w 2011 r. 13.088,9 tys. zł, w 2012 r. 15.831,4 tys. zł. 
18 Wydatki majątkowe Gminy wynosiły w 2013 r. 8.332,0 tys. zł. 
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Przychody Gminy w latach 2010 – 2013 pozostawały na zbliżonym poziomie przekraczając 
8 mln zł19, po czym uległy znacznemu obniżeniu w 2014 r. do poziomu 682,5 tys. zł. 
Przychody te generowały głównie kredyty i pożyczki, a w roku 2013 dodatkowo obligacje 
komunalne. Z kolei rozchody wykazywały tendencję wzrostową z 2.332,5 tys. zł w 2010 r. 
do 7.561,2 tys. zł w 2014 r.20. Przychody zaplanowane na lata 2015-2017 systematycznie 
maleją, wynosząc 5.368,4 tys. zł w 2015 r., 1.602,7 tys. zł w 2016 r. i 758,7 tys. zł w 2017 r. 
Podstawowym ich źródłem mają być wolne środki, przy minimalnym udziale kredytów 
i pożyczek. Rozchody zaplanowano w kwotach odpowiadającym kwotom planowanych 
przychodów. 

W roku 2010 Gmina wykazała deficyt operacyjny, a w latach 2011-2014 nadwyżkę 
operacyjną21. Wskaźnik samofinansowania w latach 2010-2014 wykazywał tendencję 
wzrostową z 0,26 do 2,1, a wskaźnik obciążenia dochodów bieżących wydatkami bieżącymi 
(w tym obsługą zadłużenia) kształtował się na stałym poziomie wynoszącym ponad 1. 
Z uwagi na brak zobowiązań wymagalnych wskaźnik ich udziału w zobowiązaniach ogółem 
wynosił zero.  

(dowód: akta kontroli str. 1303-1311)  

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

1.1. Kredyty i pożyczki 

W okresie objętym kontrolą Gmina była zobowiązana do spłacania rat wynikających 
z zawartych w latach 2006-2013 następujących siedemnastu umów pożyczek i kredytów 
o wartości ogółem 35.148,54 tys. zł: 
• ośmiu umów kredytowych zawartych w latach 2006 – 2012 na łączną kwotę  

29.019,97 tys. zł. Kredyty oprocentowane były według stopy zmiennej, równej stopie 
WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych, powiększonej o marżę kształtującą się na 
poziomie od 0 p.p. do 2,20 p.p. i oprocentowanie w dniu zaciągnięcia kredytów 
wynosiło od 4,20% do 7,01%.  

• siedmiu umów pożyczek zawartych w latach 2009-2013 z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach22 na łączną kwotę  
4.311,29 tys. zł, których oprocentowanie wynosiło od 3% do 4,51% oraz dwóch umów 
zawartych w latach 2011-2012 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego23 na łączną  
kwotę 1.817,28 tys. zł, których oprocentowanie wynosiło 0,25% stopy rentowności  
52-tygodniowych bonów skarbowych.  

 (dowód: akta kontroli str. 9-53, 477-737, 938-941) 

W okresie objętym kontrolą Gmina zaciągnęła dwie pożyczki w WFOŚiGW24 w łącznej 
wysokości 422.994,45 zł. Kwota zobowiązania nie przekraczała kwot określonych  
w uchwale budżetowej, czym spełniono wymogi zawarte w art. 91 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 9-53, 130, 938-941) 

W wyniku badania prawidłowości zawarcia przez Gminę trzech umów kredytowych25 
stwierdzono, co następuje: 

                                                      
19 Przychody Gminy wyniosły: w 2010 r. 8.309,8 tys. zł, w 2011 r. 8.214,8 tys. zł, w 2012 r. 8.460,8 tys. zł i w 2013 r.  
8.504,3 tys. zł. 
20 Rozchody Gminy wynosiły: w 2011 r. 2.501,7 tys. zł, w 2012 r. 5.047,4 tys. zł, w 2013 r. 7.156,4 tys. zł. 
21 Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi. 
22 Zwanym dalej „WFOŚiGW”. 
23 Zwanym dalej „BGK”. 
24 Umowa nr 135/2013/42/OA/oe/P z dnia 13 sierpnia 2013 r. i umowa nr 260/2013/42/OZ/si/nf/P z dnia 13 grudnia 2013 r. 
25 Dobranych w sposób celowy, tj. dwóch z najwyższym oprocentowaniem oraz jednej aneksowanej: umowa  
nr 14102024980000819601321603 z dnia 24 sierpnia 2012 r. (oprocentowanie w wysokości 7,01%) na kredyt w wysokości 
6.206.105 zł, umowa nr 264936-30000108710-1 z dnia 16 sierpnia 2011 r. (oprocentowanie w wysokości 6,47%) na kredyt  
w wysokości 1.200.000 zł i aneksowana umowa nr 264936-30000108210-1 z dnia 16 sierpnia 2011 r. (oprocentowanie 
w wysokości 6,02%) na kredyt w wysokości 1.696.369 zł. 
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− umowy zawarto z oferentami wybranymi w wyniku przeprowadzenia, zgodnie z ustawą 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych26, postępowań w trybie 
przetargu nieograniczonego; 

− zobowiązania kredytowe zostały zaciągnięte w granicach upoważnień zawartych 
w uchwałach budżetowych, zgodnie z art. 264 ust. 4 ustawy o finansach publicznych; 

− każdorazowo uzyskano pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Katowicach o możliwości spłaty kredytów, stosownie do postanowień art. 91 ust. 2 
ustawy o finansach publicznych; 

− prawne zabezpieczenie kredytów stanowiły weksle własne “in blanco” wraz 
z deklaracjami wekslowymi oraz oświadczeniami o poddaniu się egzekucji na 
podstawie bankowych tytułów egzekucyjnych; 

− w celu umożliwienia wykonawcom oceny zdolności kredytowej Gminy, do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia27 załączono dokumentację finansową Gminy, w tym 
bilans, sprawozdania budżetowe, uchwały Rady Miejskiej w Łazach w sprawie budżetu 
Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 577-630, 767-838) 

W dniu 27 grudnia 2012 r. zawarto aneks nr 1 do umowy o kredyt długoterminowy 
w rachunku kredytowym nr 264936-30000108210-1 z dnia 16 sierpnia 2011 r., na podstawie 
którego wydłużono okres spłaty kredytu z 29 grudnia 2012 r.28 do 31 maja 2013 r. Powyższe 
stanowiło naruszenie art. 144 ust. 1 ustawy pzp zakazującego dokonywania istotnych29 
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy30.  

(dowód: akta kontroli str. 592, 601, 808-829, 1109-1110) 

Burmistrz, który zawarł ww. aneks w imieniu Gminy wyjaśnił, że aneks podpisano  
„ze względu na brak refundacji poniesionych wydatków na budowę oczyszczalni ścieków 
i kanalizacji realizowanej ze środków unijnych. Kredyt miał charakter kredytu na 
wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia realizowanego ze środków unijnych. 
Perturbacje na rynku oraz upadłość generalnego wykonawcy (….) znacznie opóźniły 
realizację zadania i jego rozliczenie. Na podstawie art. 6a Prawa zamówień publicznych 
dokonano dodatkowego zamówienia spełniającego warunek tego artykułu, tzn. o wartości 
poniżej 14 tys. euro oraz nieprzekraczającego 20% wartości zamówienia”. 

W ocenie NIK zmiana w 2012 r. terminu realizacji ww. umowy kredytu nie stanowiła 
odrębnego, dodatkowego zamówienia o którym mowa w art. 6a ustawy pzp, a była jedynie 
modyfikacją istotnych warunków zamówienia dotyczących przedmiotu postępowania 
przetargowego i zawartej w 2011 r. umowy.  

(dowód: akta kontroli str. 936-937) 

Gmina w okresie objętym kontrolą zawarła trzy umowy31 o odnawialny kredyt 
krótkoterminowy w rachunku bieżącym w maksymalnej kwocie 3 mln zł (przeznaczony  
na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego), zgodnie z limitami określonymi  
w uchwałach budżetowych podjętych przez Radę Gminy Łazy32. 

 (dowód: akta kontroli str. 748-766) 

W umowie o kredyt w rachunku bieżącym nr 858450000500700700001430059 z dnia 
6 lutego 2013 r., jako prawne zabezpieczenie jego spłaty, a także innych należności 
związanych z kredytem, ustanowiono m.in. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem 

                                                      
26 Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. 
27 Zwanych dalej „SIWZ”. 
28 Określonym w §1 ust. 1 umowy. 
29 Zgodnie z pkt. XVI.2.5 w związku z pkt. XV.2 SIWZ, termin spłaty kredytu stanowi istotne postanowienie umowy. 
30 Zamawiający ani w ogłoszeniu ani w SIWZ nie przewidział możliwości dokonania takiej zmiany. 
31 Umowa nr 7000143-37011-10 z dnia 6 lutego 2013 r., umowa nr 858450000500700700001430059 z dnia 8 stycznia 2014 r. 
i umowa nr 858450000500700700001430059 z dnia 22 stycznia 2015 r. 
32 Uchwała nr XXII/182/12 z dnia 28 grudnia 2012 r., uchwała nr XXXIII/253/13 z dnia 20 grudnia 2013 r., uchwała nr III/13/14  
z dnia 30 grudnia 2014 r. 
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bieżącym, pomimo, że art. 264 ust. 5 ustawy o finansach publicznych stanowi ,iż „w celu 
zabezpieczenia kredytu lub pożyczki nie można udzielać pełnomocnictwa do dysponowania 
rachunkiem bankowym jednostki samorządu terytorialnego”. 

(dowód: akta kontroli str. 749) 

Burmistrz, który zawarł ww. umowę wyjaśnił, że „umieszczenie w umowie (…) jako prawne 
zabezpieczenie jego spłaty, a także innych należności związanych z kredytem, 
pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym jest ewidentnym przeoczeniem 
niedopuszczalnych zapisów takiej umowy”. 

(dowód: akta kontroli str. 1325-1332) 

1.2. Poręczenia i gwarancje 

W okresie objętym kontrolą Gminę obowiązywały dwie umowy poręczenia stanowiące 
potencjalne zobowiązania udzielone na łączną wartość 871 tys. zł, w tym : 

− umowa zawarta w dniu 22 listopada 2011 r. z WFOŚiGW, na podstawie której Gmina 
poręczyła solidarnie spłatę pożyczki do kwoty 341 tys. zł zaciągniętej przez Miejski 
Ośrodek Kultury w Łazach (poręczenie obowiązuje do 2023 r.); 

− umowa zawarta w dniu 15 listopada 2001 r. z BGK, na podstawie której Gmina 
poręczyła solidarnie spłatę kredytu do kwoty 530 tys. zł zaciągniętego przez Regionalne 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego GAB Spółka z o.o. z siedzibą w Tychach 
(poręczenie obowiązuje do 2028 r.). 

Do zawarcia ww. umów Burmistrz został upoważniony uchwałami podjętymi przez Radę 
Miejską w Łazach33. Do dnia kontroli NIK34 Gmina nie poniosła żadnych wydatków z tytułu 
ww. umów. 

(dowód: akta kontroli str. 738-747) 

1.3. Obligacje komunalne 

W dniu 4 października 2013 r. Gmina zawarła umowę35 z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą 
w Warszawie, zgodnie z którą zobowiązała się do przeprowadzenia (do 15 grudnia 2013 r.) 
niepublicznej emisji dziewięciu serii obligacji o cenie emisyjnej równej wartości nominalnej  
w wysokości 7.212 tys. zł. Oprocentowanie zmienne ustalono na poziomie stawki WIBOR 
3M, powiększonej o 2 p.p. marży z terminem wykupu ostatniej serii obligacji na dzień  
30 listopada 2024 r. W dniu 8 października 2013 r. Burmistrz wydał zarządzenia36 w sprawie 
przydziału przedmiotowych obligacji.  

(dowód: akta kontroli str. 54-116) 

Treść umowy odpowiadała postanowieniom uchwał Rady Miejskiej w Łazach podjętych 
w dniu 14 sierpnia 2013 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Łazy oraz zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu37 oraz w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 201338, czym 
spełniono wymóg określony w art. 91 ust. 1 ufp.  

(dowód: akta kontroli str. 54-124) 

Gmina zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 91 ust. 2 upf uzyskała (pozytywną) opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości wykupu obligacji. Zasady 
obsługi obligacji nie przewidywały kapitalizacji odsetek. 

(dowód: akta kontroli str. 9, 125-129) 

Suma zaciągniętych w 2013 r. zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych nie 
przekroczyła kwot określonych w uchwale budżetowej, czym spełniono wymogi zawarte 
w art. 91 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 

                                                      
33 Uchwała nr XI/95/11 z dnia 10 listopada 2011 r. i uchwała nr XXVIII/164/2001 z dnia 29 sierpnia 2001 r. 
34 na dzień 28 października 2015 r. 
35 nr S1646/KIEO/2013, zwaną dalej „umową o emisji obligacji”. 
36 Od nr 112 do nr 120. 
37 Nr XXVIII/235/13, zwanej dalej „uchwałą w sprawie emisji obligacji”. 
38 Nr XXVIII/233/13, zwanej dalej „uchwałą sprawie zmian do budżetu 2013”. 

Opis stanu 
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(dowód: akta kontroli str. 130-138) 

1.4. Leasing i dzierżawa (zwrotna) nieruchomości 

W związku z zawiadomieniem dokonanym przez Burmistrza39 zgodnie z § 4 ust. 2 uchwały 
Rady Miejskiej w Łazach nr VI/42/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zasad 
gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości, 
Komisja Rozwoju i Promocji Rady Miejskiej w Łazach w dniu 19 maja 2014 r. wydała 
pozytywną opinię o sprzedaży nieruchomości zabudowanej krytą pływalnią, której 
leasingodawca zostanie wyłoniony w przetargu pisemnym ograniczonym do podmiotów 
prowadzących działalność w zakresie leasingu. W dniu 30 maja 2014 r. Rada Miejska 
w Łazach dokonała zmian w budżecie Gminy na rok 201440, zwiększając plan dochodów 
o kwotę 9.300 tys. zł (w § 0770 „wpływy ze sprzedaży prawa własności nieruchomości) oraz 
zwiększając plan wydatków o kwotę 318 tys. zł (w § 70005 „gospodarka gruntami 
i nieruchomościami”). 

(dowód: akta kontroli str. 273-274, 333-338, 1336-1338) 

Sprzedaż nieruchomości (poprzedzająca umowy leasingu i dzierżawy) została 
przeprowadzona zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 21 sierpnia  
1997 r. o gospodarce nieruchomościami41 oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia  
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości42. W szczególności: 

− nieruchomość została ujęta w Wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży43 
 i na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wykaz ten został 
podany do publicznej wiadomości, w sposób zgodny z dyspozycją tego przepisu. Cena 
sprzedaży nieruchomości została ustalona na podstawie operatu szacunkowego z dnia 
14 kwietnia 2014 r.; 

− zgodnie z art. 25, 28, 38 i 40 ust. 1 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, 
w dniu 10 lipca 2014 r. Burmistrz wydał zarządzenie nr 75 w sprawie sprzedaży 
nieruchomości położonej na terenie miasta Łazy (będącej przedmiotem ww. umów), 
w którym zarządził sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego do podmiotów 
prowadzących działalność w zakresie leasingu; 

− zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w dniu 11 lipca 2014 r. 
Burmistrz ogłosił pisemny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, 
ograniczony do podmiotów prowadzących działalność w zakresie leasingu i ogłoszenie 
to podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu oraz 
podano do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz codziennej ogólnokrajowej, 
a także na stronie internetowej Urzędu. Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
przetargów, podanie do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu nastąpiło na 
2 miesiące przed wyznaczonym terminem jego przeprowadzenia; 

− wadium ustalono na kwotę 570 tys. zł, tj. w wysokości zgodnej z przepisami § 4 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie przetargów. Termin jego wniesienia został wyznaczony 
zgodnie z § 4 ust. 6 tego rozporządzenia. Termin złożenia ofert został wyznaczony 
zgodnie z § 17 w związku z § 24 ust. 4 rozporządzenia w sprawie przetargów; 

− protokół z przeprowadzonego przetargu sporządzono zgodnie z § 10 rozporządzenia 
w sprawie przetargów. 

(dowód: akta kontroli str. 339-362, 1107) 

W dniu 30 września 2014 r. Burmistrz oraz Skarbnik Gminy zawarli ze spółką GETIN 
Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu (finansującym) umowy sprzedaży, leasingu 
operacyjnego oraz dzierżawy nieruchomości44 zabudowanej budynkiem krytej pływalni45 

                                                      
39 Nr WGN.6840.3.2014.C z dnia 8 maja 2014 r. 
40 Uchwała nr XXXVIII/283/14. 
41 Dz.U. z 2015 r., poz. 782. 
42 Dz.U. z 2014 r., poz 1490, zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie przetargów”. 
43 Sporządzonym na podstawie zarządzenia Burmistrza nr 56 z dnia 23 maja 2014 r. 
44 Działka gruntu nr 862/3 o powierzchni 0,2764 ha, położonej przy ul. Topolowej 1 w Łazach. 
45 O powierzchni użytkowej 1.926,25 m2. 
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(Rep. A nr 90977). Cenę sprzedaży ustalono na kwotę 11.242.484,00 zł (z czego cena 
budynku wynosiła 11.093.155,00 zł i cena gruntu 149.329,00 zł). Przedmiot umowy pozostał 
w posiadaniu Gminy na podstawie umów leasingu i dzierżawy, z postanowieniem, iż po  
ich zakończeniu (oraz po uregulowaniu wszystkich zobowiązań z nich wynikających),  
na wniosek Gminy własność przedmiotu umowy zostanie przeniesiona z powrotem na 
Gminę. Umowy leasingu oraz dzierżawy zawarto na okres 144 miesięcy (12 lat), tj. do dnia 
30 września 2026 r. Wysokość opłat leasingowych i czynszów dzierżawnych obliczona na 
dzień zawarcia ww. umów (przy zmiennej stawce podstawowej WIBOR3M w wysokości 
2,68% oraz marży w wysokości 3,30%) wyniosła łącznie 11.100.477,96 zł netto 
i 13.653.588,52 zł brutto dla budynku oraz 59.829,77 zł netto i 73.590,66 zł brutto dla 
gruntu46. W tej sytuacji koszty obsługi ogółem tej operacji przez Gminę wynosiły netto 
11.160.307,73 zł, przy cenie sprzedaży nieruchomości na kwotę 11.242.484,00 zł. Wartość 
wykupu budynku ustalono na kwotę 4.437.262,00 zł netto (40% wartości ofertowej 
przedmiotu leasingu), a wartość wykupu gruntu na kwotę 149.329,00 zł (100% wartości 
ofertowej przedmiotu leasingu), z tym że te dwie wartości wykupu były równe łącznej 
wartości rat kaucji gwarancyjnych, do których comiesięcznego uiszczania – według 
harmonogramów spłat opłat leasingowych / czynszów dzierżawnych - została zobowiązania 
Gmina. Łącznie zobowiązania finansowe Gminy z tytułu ww. umowy wynoszą 
18.313.770,18 zł (budynek: 18.090.850,52 zł: opłaty leasingowe wraz z kosztem odkupu 
i grunt: 222.919,66 zł: opłaty dzierżawne wraz z kosztem odkupu). 

(dowód: akta kontroli str. 363-370, 450-476) 

Analiza treści ekonomicznej ww. transakcji w oparciu o prawo bilansowe wskazuje,  
że posiada ona charakter leasingu operacyjnego, gdyż umowa nie zawiera cech 
konstytutywnych umowy tzw. leasingu finansowego, określonych w art. 3 ust. 4 ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości47. Jak bowiem wynika z jej treści: 

• umowa nie przenosi automatycznie własności jej przedmiotu na korzystającego po 
zakończeniu okresu, na który została zawarta, gdyż Gmina jest jedynie uprawniona 
do nabycia przedmiotu leasingu48; 

• umowa zawiera wprawdzie prawo do nabycia jej przedmiotu przez korzystającego 
po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta, ale nie po cenie niższej od 
wartości rynkowej z dnia nabycia49; 

• okres, na jaki została zawarta nie odpowiada w przeważającej części 
przewidywanemu okresowi ekonomicznej użyteczności przedmiotu leasingu50; 

• suma opłat, pomniejszonych o dyskonto, ustalona w dniu zawarcia umowy 
i przypadająca do zapłaty w okresie jej obowiązywania, nie przekracza 90% 
wartości rynkowej przedmiotu umowy na ten dzień51; 

• nie zawiera przyrzeczenia finansującego do zawarcia z korzystającym kolejnej 
umowy o oddanie w odpłatne używanie tego samego przedmiotu lub przedłużenia 
umowy dotychczasowej; 

• nie przewiduje możliwości jej wypowiedzenia52; 

                                                      
46 Przedmiot umowy wykorzystywany był / jest wyłącznie do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, 
w związku z czym podatek VAT naliczony przy obciążeniu Gminy ratami leasingu i dzierżawy podlegał w całości odliczeniu.  
47 Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm. 
48 §7 ust. 1 umowy. 
49 Określając wartość rynkową, aktualną na dzień nabycia przedmiotu leasingu, po zakończeniu okresu umowy strony umowy 
ustaliły, że będzie to tzw. hipotetyczna wartość netto –  czyli minimalna wartość końcowa, za którą, zgodnie z ustawami 
podatkowymi, dotychczasowy korzystający może wykupić przedmiot leasingu. Wartość ta w wysokości 4.357.634,33 zł, 
obliczona została jako wartość początkowa pomniejszona o odpisy amortyzacyjne obliczone według metody degresywnej 
z uwzględnieniem współczynnika 3 (odpisy amortyzacyjne obliczone według zasad określonych w art. 16k ust. 1 
z uwzględnieniem współczynnika 3 - w odniesieniu do środków trwałych) . 
50 Umowa została zawarta na 12 lat. Okres przewidywanego okresu ekonomicznej nieruchomości będącej przedmiotem 
umowy to 40 lat. Nieruchomość została oddana do użytkowania w roku 2008.  
51 Suma opłat pomniejszonych o dyskonto wynosi 7.898.316,03 zł, tj. około 70% wartości rynkowej przedmiotu umowy 
(11.242.484 zł). 
52 w §5 umowy leasingu strony postanowiły, że „wypowiedzenie umowy przez finansującego jest możliwe jedynie  
w przypadkach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa”. Natomiast w ocenie NIK warunek, o którym 
mowa w art. 3 ust. 4 pkt 6 ustawy o rachunkowości odnosi się do umownych przyczyn wypowiedzenia, tj. innych niż określone 
w ustawie. 
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• przedmiot umowy nie został dostosowany do indywidualnych potrzeb 
korzystającego (został przyjęty przez Gminę w stanie, w jakim został wcześniej 
sprzedany). 

Ze względu na powyższe cechy i zawarte warunki, zobowiązanie wynikające z umowy nie 
stanowiło tytułu dłużnego zaliczanego do państwowego długu publicznego. Odmienne 
stanowisko zostało zaprezentowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach, 
w dokumentach wydanych po przeprowadzeniu (w dniach od 23 marca do 29 kwietnia  
2015 r.) kontroli (Nr WK-610/12/3/15) gospodarki finansowej Urzędu. Gmina złożyła skargę 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, która na dzień zakończenia kontroli NIK 
pozostawała w rozpoznaniu. 

(dowód: akta kontroli str. 450-476, 853-935, 948) 

W § 9 ust. 6 umowy leasingu postanowiono, że odpisów amortyzacyjnych przedmiotu 
umowy będzie dokonywał finansujący, co spełnia przesłankę określoną w art. 17f ust. 3a 
ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych53 kwalifikującą 
umowę do tzw. leasingu operacyjnego. 

(dowód: akta kontroli str. 450-476) 

W dniu 30 września 2014 r., poprzez zawarcie ww. umowy leasingu oraz dzierżawy, 
zaciągnięto zobowiązanie finansowe w łącznej kwocie 18.313.770,18 zł (obejmującej 
wartość odkupu przedmiotu leasingu i dzierżawy), która obciążała budżety lat następnych, 
tj. 2015-2026 bez stosownego upoważnienia Rady Miejskiej w Łazach co stanowiło 
naruszenie art. 228 ust. 1 w związku z art. 226 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 3 i 4 ustawy o finansach 
publicznych. Jak bowiem ustalono, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata  
2014-201754 nie ujęto powyższego zobowiązania jako przedsięwzięcia wieloletniego,  
o którym mowa w art. 226 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych, przy 
jednoczesnym zawarciu w tej uchwale – zgodnie z art. 228 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach 
publicznych upoważnienia dla Burmistrza do zaciągania zobowiązań jedynie z tytułu umów, 
których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia 
ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty  
3 mln zł.  

(dowód: akta kontroli str. 450-476, 975-1066) 

Burmistrz, który zawarł ww. umowy wyjaśnił, że „(…) skoro zobowiązanie powstaje niejako 
na bieżąco, po wystawieniu faktury, przyjęto, że nie powinno znaleźć się w wykazie 
przedsięwzięć. Brak upoważnienia dla Burmistrza do podpisania umowy leasingu 
i dzierżawy jest brakiem de facto formalnym. Postępowanie w tej sprawie było jawne, 
a zgodę na przeprowadzenie tej operacji Rada Miejska wyraziła podejmując Uchwałę  
Nr XXXVIII/283/14 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 
2014”.  

 (dowód: akta kontroli str. 1325-1332) 

NIK nie podziela powyższych wyjaśnień gdyż uchwalona przez Radę Miejską w dniu  
30 maja 2014 r. zmiana budżetu dotyczyła jednego tylko roku, gdy tymczasem 
zobowiązanie zaciągnięte przez Gminę ma charakter wieloletni (termin spłaty wynosi 12 lat) 
i jako takie winno mieć umocowanie w wieloletniej prognozie finansowego, zgodnie  
z art. 228 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.  

1.5. Sprzedaż (wykup) wierzytelności, tzw. forfaiting 

Uchwałą z dnia 29 marca 2010 r.55 Rada Miejska w Łazach upoważniła Burmistrza  
do podjęcia zobowiązania w latach 2010-2015 w zakresie finansowania inwestycji pod 
nazwą „Zagospodarowanie terenu przy ul. Topolowej w Łazach – parking i droga łącząca  
ul. Topolową z ul. Wiejską etap 1” w wysokości do 1.100 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 1150) 

                                                      
53 Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. 
54 Przyjętej uchwałą Rady Miejskiej w Łazach nr XXXIII/252/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. (ze zmianami). 
55 nr XXXVII/290/10. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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W dniu 30 marca 2010 r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu udzielanym w trybie 
przetargu nieograniczonego na ww. roboty budowlane finansowane poprzez wykup 
wierzytelności. W oparciu o kryterium ceny (spośród dwóch oferentów) wybrano 
wykonawcę, z którym w dniu 5 maja 2010 r. zawarto umowę56 na wykonanie robót 
budowlanych za kwotę brutto 522.662,35 zł oraz usługę bankową wykupu wierzytelności  
w kwocie nie większej niż 162.247,99 zł (łącznie 684.910,34 zł), tj. w kwocie mieszczącej 
się w limicie określonym przez organ stanowiący Gminy. 

 (dowód: akta kontroli str. 1120-1129, 1154-1208) 

1.6. Podniesienie kapitału zakładowego 

Gmina w okresie objętym kontrolą posiadała udziały w trzech spółkach prawa handlowego: 
PROMAX Sp. z o.o.57 (100% udziałów), PROMED Sp. z o.o.58 (100% udziałów) oraz 
Regionalnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (5,27% udziałów na dzień 
31 grudnia 2013 r. i 4,94% udziałów na dzień 30 czerwca 2015 r.). Łączna wartość tych 
udziałów wynosiła 4.320 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2013 r. i na dzień 30 czerwca 2015 r.), 
co stanowiło 4,37% całego majątku Gminy (sumy aktywów) na koniec 2013 r. 59 

(dowód: akta kontroli str. 1217-1224, 1321-1324) 

W okresie objętym kontrolą, w dniu 6 czerwca 2013 r. Gmina dokonała jednorazowego 
podwyższenia dotychczasowego kapitału zakładowego spółki PROMAX60 o wartości 
2.831.650 zł o kwotę 95 tys. zł poprzez utworzenie i objęcie nowych 1.900 udziałów. 
Pokrycie udziałów nastąpiło poprzez wkład pieniężny. Podwyższenia kapitału dokonano  
na podstawie uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki61, zgodnie 
z postanowieniami §12 umowy spółki62 i § 2 uchwały Rady Miejskiej w Łazach63 w sprawie 
określenia zasad zbywania udziałów i akcji oraz zasad wnoszenia wkładów do spółek przez 
Burmistrza Łaz oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Łazach z dnia 23 maja 2013 r. 
w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 201364. Kwota podwyższenia kapitału 
stanowiła około 0,1% aktywów ogółem Gminy na koniec roku 2013.  

(dowód: akta kontroli str. 1239-1240, 1278-1280, 1314, 1315-1324) 

1.7. Gmina w okresie objętym kontrolą przestrzegała limitów zadłużenia, określonych 
w ustawie o finansach publicznych. Jak bowiem ustalono: 

• wskaźnik zadłużenia, określony w art. 169 ufp wyniósł w 2013 r. 13,64%65, tym samym 
mieszcząc się w 15% limicie określonym w tym przepisie; 

• wskaźnik zadłużenia, określony w art. 170 ufp wyniósł w 2013 r. 53,3%66, tym samym 
mieszcząc się w 60% limicie określonym w tym przepisie; 

• w latach 2013-2015 (I półrocze) zachowana została relacja, określona w art. 242 ufp; 

• wskaźnik zadłużenia, określony w art. 243 ww. ustawy, spełniał w latach 2014-2015 
(31 październik) relację wymaganą w tym przepisie i wynosił 2,71% na koniec 2014 r. 
przy dopuszczalnej wartości 3,48%, a na 31 października 2015 r. 5,12% przy 
dopuszczalnej wartości 9,19%. 

 (dowód: akta kontroli str. 1312-1313) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie legalność wykorzystywania operacji 
finansowych, biorąc pod uwagę zaciągnięcie zobowiązania wieloletniego wynikającego  

                                                      
56 Nr WIR9/2010. 
57 Przedmiot działalności: realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej. 
58 Przedmiot działalności: realizacja zadań z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. 
59 Wynoszących 98.963.223,42 zł. 
60 Przedmiotem działalności spółki było realizowanie zadań własnych Gminy z zakresu gospodarki komunalnej, tj. m.in.  
w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków, utrzymania czystości i porządku. 
61 Nr 9/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r. 
62 Umowa z dnia 12 października 2009 r. (Rep. A nr 8904/2009). 
63 Nr XI/96/11 z dnia 10 listopada 2011 r. 
64 Nr XXV/213/13. 
65 Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2013-2016 w brzmieniu z dnia 31 grudnia 2013 r. 
66 Zadłużenie w kwocie 26.611.841 zł - wyłączenia w wysokości 3.272.248 zł / wykonane dochody 43.805.060 zł x 100%. 

Ocena cząstkowa 
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z umów leasingu i dzierżawy przekraczającego upoważnienie organu stanowiącego, 
zawarcie umowy kredytu zawierającej postanowienie niezgodne z ustawą o finansach 
publicznych oraz zawarcie aneksu do umowy kredytu niezgodnie z postawieniami ustawy 
pzp. NIK ocenia pozytywnie zaangażowanie w spółki komunalne i przestrzeganie przez 
Gminę limitów zadłużenia. 

2. Rzetelność analiz warunków i skutków finansowych operacji finansowych 
oraz ich wpływu na bezpieczeństwo jednostki samorządu terytorialnego 

2.1. Obligacje komunalne 

W §2 uchwały z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie emisji obligacji Rada Miejska w Łazach 
wskazała, iż celem jej przeprowadzenia jest sfinansowanie spłaty zadłużenia Gminy Łazy 
oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2013, co spełniało warunki 
określone w art. 89 ustawy o finansach publicznych. Te same cele emisji obligacji zostały 
wskazane w § 1 ust. 2 umowy o emisji obligacji. W uchwale w sprawie zmian do budżetu 
2013 ustalono, że przychodami z emisji obligacji zostanie sfinansowany planowany deficyt 
budżetu (częściowo) w kwocie 190.573,00 zł, ponadto ustalono rozchody budżetu z tytułu 
spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 5.679.200,00 zł i z tytułu spłaty zaciągniętych 
pożyczek w kwocie 1.342.227,00 zł. Wysokość rozchodów budżetu z tytułu spłaty 
zaciągniętych kredytów zwiększona została – w porównaniu do wartości ustalonych  
w poprzednio obowiązującej (w tym zakresie) uchwale budżetowej67 - o kwotę  
2.812.000,00 zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 57, 117, 120-121, 139-146) 

Rozchody budżetu w 2013 r. z tytułu spłat pożyczek i kredytów były zgodne z kwotami 
ustalonymi w uchwale w sprawie zmian do budżetu 2013 i wyniosły łącznie 7.021.427,00 zł, 
z czego 4.209.427,00 zł przypadało na płatności roku 2013, a 2.812.000,00 zł na częściowe 
płatności przypadające na lata 2014-2016 (zgodnie z uzasadnieniem do uchwały68 Rady 
Miejskiej w Łazach z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany do budżetu Gminy Łazy na 
rok 2013). 

(dowód: akta kontroli str. 120-121, 131-138, 147-151, 234-235, 839-843) 

W trakcie sesji Rady Miejskiej w Łazach w dniu 14 sierpnia 2013 r., w toku omawiania 
projektu uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Łazy oraz zasad zbywania, nabywania  
i wykupu, Skarbnik Gminy poinformowała, że „zgodnie z przyjętym budżetem Gminy Łazy 
na rok 2013, wydatki, dochody i rozchody miały zostać zrównoważone przychodami z tytułu 
pożyczek, kredytów i środków wolnych. Przychody z tytułu kredytów przeznaczonych na 
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu 
budżetu miały wynieść 4.400.000 zł. Obecnie proponujemy zastąpić przychody w formie 
kredytu przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych i jednocześnie 
zwiększyć kwotę tych przychodów o 2.812.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań, 
których termin realizacji przypada na lata 2014, 2015 i 2016. Proponowana operacja jest 
niezbędna w celu dostosowania wysokości spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych 
kredytów i pożyczek w latach 2014-2016 do wysokości maksymalnego dopuszczalnego 
indywidualnego wskaźnika spłat wynikającego z wchodzącego w życie w roku 2014 artykułu 
243 ustawy o finansach publicznych. Spłacając w roku 2013 część zobowiązań z lat  
2014-2016 uzupełniamy niejako dotychczasowy sztywny wskaźnik spłat w wysokości 15 % 
osiąganych dochodów i jednocześnie odciążamy nowy indywidualny wskaźnik spłat 
w latach następnych. (…) Zwiększona kwota rozchodów o 2 mln 812 tys. zł przeznaczona 
zostanie na częściową spłatę zadłużenia roku 2014, 2015 i 2016, gdyż wskaźnik nie 
pozwala nam spłacić kredytów, które mamy. W roku 2014 według wskaźnika możemy 
spłacić jedynie 500 tys. zł , a do spłaty mamy ponad 2 mln zł. Wystąpiłaby taka sytuacja,  
że my nie moglibyśmy spłacić tych kredytów, a banki od nas by żądały spłaty tych pieniędzy 
i narażeni bylibyśmy na odsetki karne, które wynoszą w granicach 20%. Planujemy kredyt 
przypadający do spłaty w roku 2014 spłacić w roku 2013 i unikniemy zagrożenia wskaźnika 

                                                      
67 Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/213/13 z dnia 23 maja 2013 r., zgodnie z którą rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych 
kredytów ustalono na kwotę 2.867.200,00 zł. 
68 Nr XXIX/237/13. 

Opis stanu 
faktycznego 
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roku 2014, a dociążymy wskaźnik roku 2013, gdyż w roku 2013 możemy wg wskaźnika 
spłacić ok 7 mln. zł”.  

(dowód: akta kontroli str. 204-205) 

Burmistrz w objaśnieniach do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonanej 
zarządzeniem nr 92 z dnia 14 sierpnia 2013 r. wskazał, że zwiększenie planowanej kwoty 
przychodów i rozchodów budżetu w roku 2013 o kwotę 2.812 tys. zł z przeznaczeniem na 
częściową spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty 
w latach 2014-2016 dokonywane jest „celem niedopuszczenia do sytuacji w roku 2014,  
w którym wysokość indywidualnego wskaźnika spłat zobowiązań nie pozwoliłaby na spłatę 
zobowiązań zgodnie z harmonogramem, a co za tym idzie powstaniem zobowiązań 
wymagalnych”. 

(dowód: akta kontroli str. 193) 

W wyniku emisji obligacji Gmina zwiększyła poziom wskaźnika, o którym mowa w art. 169 
ustawy o finansach publicznych z 7,85%69 do 13,99%70, przy czym wysokość 
prognozowanego poziomu spłat mieściła się w limicie, określonym w tym przepisie  
(15% planowanych dochodów). 

(dowód: akta kontroli str. 159-169, 183-193) 

Przyjęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2016 (ustalonej w dniu  
14 sierpnia 2013 r.) wysokość spłaty w 2014 r. rat kapitałowych oraz wykupu papierów 
wartościowych w wysokości 500 tys. zł pozwoliła na przyjęcie wskaźnika określonego  
w art. 243 ustawy o finansach publicznych na dopuszczalnym poziomie 3,28%71 (przy 
dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 4,27%). Również w kolejnych latach wykupu 
obligacji planowane obciążenie spłatą długu w stosunku do dochodów ogółem danego roku 
mieściło się w zakresie ww. wskaźnika zadłużenia. 

 (dowód: akta kontroli str. 183-193) 

Emisja obligacji i spłata za pomocą większości przychodów z tej operacji finansowej 
zobowiązań z lat 2013-2016 nie wpłynęła znacząco na poziom zadłużenia Gminy, który 
planowany był (w Wieloletniej Prognozie Finansowej ustalonej w dniu 29 lipca 2013 r.)  
na koniec 2013 r. w wysokości 47,41%, a ostatecznie wyniósł 53,3% zrealizowanych 
dochodów, spełniając tym samym wymogi wskaźnika zadłużenia, o którym mowa w art. 170 
ustawy o finansach publicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 159-169, 235) 

Przed emisją obligacji Gmina zwróciła się do dziewięciu banków o podanie całkowitych 
kosztów tej operacji finansowej (w tym jej obsługi). Skarbnik Gminy wyjaśniła, że 
„zainteresowanie tematem” okazały trzy banki, a po przesłaniu dokumentów 
uzupełniających dwa z nich „nie podjęły tematu”.  

(dowód: akta kontroli str. 218, 392-449) 

Skarbnik Gminy wyjaśniła również, że „w latach przed wejściem ‘nowej ustawy’ o finansach 
publicznych gmina zaciągała kredyty długoterminowe o terminach płatności wykraczających 
poza rok 2020 jednocześnie dostosowując się do wskaźnika spłat w wysokości 15% 

                                                      
69 Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową w brzmieniu ustalonym zarządzeniem Burmistrza nr 87 z dnia 29 lipca 2013 r.: 
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 108.420 zł + wydatki z tytułu odsetek i dyskonta 1.300.000 zł + rozchody z tytułu spłat rat 
kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych 4.209.427,00 zł - kwota wyłączeń określonych  
w art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 1.972.222 zł / dochód ogółem 46.449.375,37 zł = 7,85%. 
70 Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową w brzmieniu ustalonym zarządzeniem Burmistrza nr 92 z dnia 14 sierpnia 
2013 r.: wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 108.420 zł + wydatki z tytułu odsetek i dyskonta 1.300.000 zł + rozchody z tytułu 
spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych 7.021.427 zł - kwota wyłączeń określonych  
w art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 1.972.222 zł / dochód ogółem 46.174.779,82 zł = 13,99%. 
71 Rok 2013: Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową w brzmieniu ustalonym zarządzeniem Burmistrza nr 92 z dnia  
14 sierpnia 2013 r.: wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 108.420 zł + wydatki z tytułu odsetek i dyskonta 1.300.000 zł + 
rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych 7.021.427,00 zł - kwota 
wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp 1.972.222 zł / dochód ogółem 46.174.779,82 zł = 13,99%. Dopuszczalny 
wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp wynosił 1,88%. 
Rok 2014: Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową w brzmieniu ustalonym zarządzeniem Burmistrza nr 92 z dnia  
14 sierpnia 2013 r.: wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 108.420 zł + wydatki z tytułu odsetek i dyskonta 810.000 zł + 
rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych 500.000,00 zł - kwota 
wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp 0,00 zł / dochód ogółem 43.211.773,00 zł = 3,28%. Dopuszczalny wskaźnik 
spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp wynosił 4,27%. 
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zrealizowanych dochodów. W chwili wejścia w życie ‘nowej ustawy’ okazało się, że IWZ dla 
gminy jest znacznie niższy niż wskaźnik, którym dotychczas się posiłkowano. Podjęto 
wówczas wiele działań mających na celu dostosowanie się do nowych warunków. Działania 
te były dwutorowe – maksymalizowanie dochodów, minimalizowanie wydatków. Jednakże 
już wtedy zdawano sobie sprawę z tego, że te działania są niewystarczające. Konieczne 
było także działanie zmierzające do zmniejszenia rocznych kwot spłat zobowiązań. 
Ponieważ nie było możliwości zmiany warunków zawartych umów kredytowych (nie 
przewidziano w umowach takiej możliwości) zdecydowano się w roku 2013 na spłatę części 
zobowiązań przyszłych lat (2014, 2015, 2016). Rok 2013 był ostatnim rokiem 
obowiązywania wskaźnika spłat w wysokości 15% zrealizowanych dochodów. 
Przedpłacając kredyty wykorzystano wysokość wskaźnika, czyli różnicę między 
wskaźnikiem wynikającym z harmonogramu spłat i wskaźnikiem maksymalnym w wysokości 
15%”.  

(dowód: akta kontroli str. 218) 

2.2. Leasing i dzierżawa (zwrotna) nieruchomości 

Uchwałą nr XXXVIII/283/14 z dnia 30 maja 2014 r. Rada Miejska w Łazach dokonała  
zmian w budżecie Gminy na 2014 r. zwiększając plan dochodów budżetowych o kwotę 
9.300 tys. zł oraz plan wydatków budżetowych o kwotę 318 tys. zł, z jednoczesnym 
zwiększeniem rozchodów budżetu o kwotę 8.982 tys. zł z tytułu terminowych lokat 
bankowych. 

(dowód: akta kontroli str. 944-947) 

W trakcie sesji Rady Miejskiej w Łazach, której przedmiotem była m.in. ww. uchwała, 
Skarbnik Gminy wskazała, że „(…) zmiany (…) pozwolą na wygenerowanie w roku 
bieżącym nadwyżki budżetowej w wysokości 8.961.790 zł. Wygenerowana nadwyżka 
budżetowa w kolejnych latach zabezpieczy środki na współfinansowanie inwestycji, m.in. II 
etapu budowy kanalizacji. Ulokowanie nadwyżki na bankowej lokacie terminowej 
w kolejnych budżetach uzupełni środki na inwestycje. W wyniku przeprowadzonej operacji 
Gmina stanie się leasingobiorcą z pełnią praw do dysponowania obiektem. Planowana 
transakcja jako leasing zwrotny nie zwiększa zadłużenia gminy, a raty leasingowe nie 
obciążają wskaźnika spłat – powstałe zobowiązanie jest zobowiązaniem bieżącym, 
niezaliczanym do długu, natomiast raty leasingowe wydatkiem bieżącym, nie rozchodem 
(spłatą zadłużenia)”.  

(dowód: akta kontroli str. 308) 

Burmistrz wyjaśnił, że „zawarcie umowy leasingu zwrotnego w 2014 roku poprzedzone było 
analizą warunków i skutków finansowych oraz bezpieczeństwa zastosowania tego 
instrumentu. Analizy dokonano poprzez rozeznanie rynku różnych usług finansowych 
(leasingu, kredytów, pożyczek) i porównanie korzyści i ryzyk związanych z zastosowaniem 
poszczególnego rodzaju operacji gospodarczej (analizy dokonywano telefonicznie oraz  
w oparciu o informacje i symulacje zamieszczone na stronach internetowych instytucji 
finansowych z wykorzystaniem aktualnego stanu finansowego Gminy). Ponieważ analiza 
wykazała, iż koszty finansowe ww. operacji będą prawdopodobnie zbliżone, podjęto decyzję 
o wyborze leasingu, na co wpływ miały pozafinansowe korzyści. Zastosowanie bowiem tego 
instrumentu, poza wpływem środków finansowych do budżetu gminy, skutkowało poprawą 
dopuszczalnego indywidualnego wskaźnika spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 
ufp, co wobec groźby niespełnienia warunku z art. 243 było bardzo ważne. (…) Dyskusje  
i analizy skutków i korzyści odbywały się zarówno w ścisłym gronie kierownictwa Urzędu 
Miejskiego jak i na forum Rady Miejskiej i w jej komisjach. Podstawowym kryterium wyboru 
operacji finansowej stanowiły finansowe i pozafinansowe jej korzyści. (…) Analiza 
warunków i skutków finansowych oraz bezpieczeństwa zastosowania różnych instrumentów 
finansowych dokonywana była przed podjęciem decyzji o wyborze leasingu zwrotnego 
nieruchomości. Analizowano koszty kredytu i emisji obligacji i porównywano je z kosztami 
ewentualnego leasingu zwrotnego. Opierano się w analizie na cenach uzyskiwanych  
w postępowaniach przetargowych na kredyty i emisje obligacji (w granicach około 6%). 
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Dokumentacji ta nie została zachowana. Analiz dokonywała skarbnik gminy. Dostępny jest 
tylko wstępny szacunek kosztów leasingu zwrotnego”. 

(dowód: akta kontroli str. 1286-1288, 1353-1363) 

We wstępnym szacunku kosztów leasingu zwrotnego przyjęto marżę w wysokości 3 p.p. 
oraz WIBOR w wysokości 2,71%. 

(dowód: akta kontroli str. 1354-1363) 

Przeprowadzona operacja finansowa zapewniła Gminie znaczące zwiększenie dochodów 
majątkowych (ze sprzedaży majątku72), co jednocześnie znalazło odzwierciedlenie 
w zdecydowanej poprawie wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach 
publicznych73 ujętego w WPF z dnia 31 grudnia 2014 r. (2,71% przy dopuszczalnym 
poziomie 3,48%) w stosunku do relacji tego wskaźnika ujętej w WPF z dnia 1 stycznia 
2014 r. (3,48% przy dopuszczalnym poziomie 3,60%). 

(dowód: akta kontroli str. 981, 1085-1098) 

NIK zwraca uwagę, że choć realizacja przez Gminę operacji leasingu zwrotnego była 
legalna (znajdowała swe oparcie w przepisach prawnych), wpłynęła ona jednak znacząco 
na zwiększenie rzeczywistego zadłużenia Gminy. Przy uwzględnieniu bowiem tej transakcji 
w obowiązującym do końca 2013 r. wskaźniku zadłużenia74, Gmina przekroczyłaby 
dopuszczalne jego limity75 (osiągając w dniu 31 grudnia 2014 r. wskaźnik zadłużenia  
w wysokości 63,6%, przy dopuszczalnym limicie 60%). Dług publiczny Gminy wykazywany 
w sprawozdaniach Rb-Z nie uległ zwiększeniu jedynie z uwagi na fakt, iż leasing operacyjny 
nie występuje jako kategoria zobowiązań wliczanych do tego długu.  

2.3. Sprzedaż (wykup) wierzytelności, tzw. forfaiting 

Burmistrz wyjaśnił, że „zawarcie umowy w sprawie spłaty wierzytelności poprzedzono 
analizą warunków i skutków finansowych oraz bezpieczeństwa zastosowania tego 
instrumentu dla gminy. Brano pod uwagę zarówno koszty finansowe tej transakcji jak i inne 
pozafinansowe korzyści. Zobowiązanie w chwili zaciągania w czerwcu 2010 roku pod 
rządami Rozp. Min. Fin. z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym długu 
Skarbu Państwa, nie stanowiło tytułu dłużnego, a jego spłata stanowiła wydatek bieżący, 
a co za tym idzie zobowiązanie nie obciążało wskaźnika zadłużenia, a jego spłata nie 
obciążała wskaźnika spłat długu. Decydując o tej formie finansowania dokonano rozeznania 
kosztów innych instrumentów finansowych takich jak kredyt czy też emisja obligacji. 
Rozeznania tego dokonano telefonicznie pytając o możliwość przeprowadzenia takiej 
operacji i przewidywany jej koszt. Uzyskane informacje potwierdziły przypuszczenie, że 
operacja będzie nieco droższa niż kredyt, czy też emisja obligacji, jednakże znacząco od 
nich nie odbiegały. Zaciągane w tym okresie kredyty miały oprocentowanie 5,96 % (MBS 
Myszków) i 6,06 % (BS Wolbrom), natomiast przedmiotowa operacja 7,62 %. O wyborze tej 
operacji poza przesłankami finansowymi, to jest kosztami operacji, decydowały korzyści 
pozafinansowe. W ówczesnym stanie prawnym operacja nie obciążała wskaźnika 
zadłużenia, a gmina w mając w perspektywie absorbcję środków unijnych, musiała się liczyć 
z koniecznością zaciągania kolejnych kredytów na wkład własny do realizowanych zadań. 
Analiz dokonywano w gronie ścisłego kierownictwa, a następnie wypracowane stanowisko 
przedstawiano Radzie Miejskiej. Pod rządami wspomnianego powyżej rozporządzenia 
zobowiązanie nie stanowiło tytułu dłużnego (zaksięgowano na kontach zespołu 2), a jego 
spłata stanowiła w części kapitałowej wydatek majątkowy (§ 6050), a w części odsetkowej 

                                                      
72 tj. o kwotę 11.242.484,00 zł. 
73 Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową w brzmieniu ustalonym zarządzeniem Burmistrza nr 131 z dnia 31 grudnia  
2014 r.: wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 108.420 zł + wydatki z tytułu odsetek i dyskonta 1.220.000 zł + rozchody z tytułu 
spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych 507.658 zł - kwota wyłączeń określonych  
w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp 253.543 zł / dochód ogółem 58.398.964,24 zł = 2,71%. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 
określony w art. 243 ufp wynosił 3,48%. 
74 O którym mowa w art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. 
75 Przy uwzględnieniu wartości pozostałego do spłaty na dzień 31 grudnia 2014 r. kapitału z transakcji leasingu zwrotnego  
w wysokości 11.006.630 zł. Tym samym na dzień 31 grudnia 2014 r. zadłużenie Gminy wynosiłoby 37.006.148 zł (dług według 
sprawozdania Rb-Z w kwocie 25.999.518 zł + 11.006.630 zł) – wyłączenia w kwocie 2.991.731,63 zł / wykonane dochody 
53.459.994 zł x 100%. 
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wydatek bieżący (§ 4580). Po wejściu w życie Rozp. Min. Fin. z dnia 23 grudnia 2010 roku 
w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do 
państwowego długu publicznego, w tym długu Skarbu Państwa, zobowiązanie zostało 
zaliczone do długu i wykazywane było zarówno w sprawozdaniu Rb-Z jak i w kwocie długu 
w WPF. Sposób ujęcia spłat wg podziałek klasyfikacji budżetowej nie zmienił się, natomiast 
w WPF pokazano dług spłacany wydatkami. Analiza warunków i skutków finansowych oraz 
bezpieczeństwa zastosowania różnych instrumentów finansowych została dokonana przed 
podjęciem decyzji o wyborze tzw. forfaitingu. Porównywano koszty różnych instrumentów: 
kredytu, emisji obligacji, i wykupu wierzytelności. Analiz tych dokonywała skarbnik gminy  
w oparciu o ceny uzyskiwane wówczas przy zaciąganiu kredytów (w granicach ok. 7%)  
i założeniu, że marże emisji obligacji i forfaitingu będą wyższe. Dokumentacja ta jako 
niearchiwalna nie zachowała się. Dostępna jest tylko dokumentacja szacowania kosztów 
forfaitingu dołączona do dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy usługi połączonej 
z forfaitingiem”. 

 (dowód: akta kontroli str. 1325-1332, 1353) 

Gmina przy planowaniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia, o którym mowa w art. 243 
ustawy o finansach publicznych, zachowała realistyczność prognozowanych kwot, 
dotyczących podstawowych paramentów finansowych mających znaczenie dla ustalenia 
ww. wskaźnika76. 

(dowód: akta kontroli str. 1294) 

NIK zwraca uwagę na brak udokumentowania przeprowadzonych, według wyjaśnień 
Burmistrza, analiz warunków i skutków finansowych oraz bezpieczeństwa zastosowania 
różnych instrumentów finansowych. Biorąc pod uwagę znaczny wpływ kosztów wybranych 
operacji finansowych (często wieloletnich) na sytuację finansową Gminy, przedmiotowa 
dokumentacja winna być zachowywana. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie rzetelność analiz warunków i skutków 
finansowych operacji finansowych. Powyższa ocena wynika z zachowania realistyczności 
wieloletnich prognoz finansowych, jak również z potwierdzenia w toku kontroli NIK 
rzetelności przeprowadzonych analiz, poprzez porównanie ich kosztów z kosztami 
standardowych operacji finansowych i stwierdzenie braku istotnych (przekraczających 10%) 
różnic w tym zakresie. 

3. Gospodarność stosowanych operacji finansowych oraz dofinansowania 
kapitałowego spółek komunalnych 

3.1. Obligacje komunalne 

Wysokość marży zastosowana przy emisji obligacji komunalnych (2,0 p.p.) była wyższa  
o 0,10 p.p. od wysokości tej marży zastosowanej przy zaciągnięciu przez Gminę ostatniego 
przed emisją obligacji kredytu (w dniu 24 sierpnia 2012 r.), przy uwzględnieniu w obu 
przypadkach stawki WIBOR 3M. 

(dowód: akta kontroli str. 57, 939) 

Skarbnik Gminy wyjaśniła że „o wyborze emisji obligacji przy porównywalnych kosztach obu 
instrumentów (emisji obligacji i kredytu – przypis kontrolera NIK) zdecydowała znacznie 
większa elastyczność wybranego instrumentu, tj. możliwość znacznie dłuższego odsunięcia 

                                                      
76 W WPF na lata 2014 -2017 (uchwała Rady Miejskiej w Łazach nr XXXIII/252/13 z dnia 20 grudnia 2013 r.) zaplanowano na 
2014 r. indywidualny wskaźnik zadłużenia na poziomie 3,48%, uwzględniając m.in. następujące dane: spłata rat kapitałowych 
kredytów i pożyczek: 507.626 zł (wykonano 100%), odsetki od kredytów i pożyczek 1.220.000 zł (wykonano 1.149.008,75 zł, 
 tj. 94,18%), dochody ogółem 44.650.713 zł (wykonano 53.459.994 zł, tj. 119,7%), w tym dochody majątkowe 5.518.370 zł 
(wykonano 13.723.943 zł, tj. 248,69%). 
W WPF na lata 2015 -2031 (uchwała Rady Miejskiej w Łazach nr III/12/14 z dnia 30 grudnia 2015 r.) zaplanowano na 2015 r. 
indywidualny wskaźnik zadłużenia na poziomie 5,29%, uwzględniając m.in. następujące dane: spłata rat kapitałowych 
kredytów i pożyczek: 1.323.100 zł (wykonano na dzień 30 czerwca 2015 r. 661.580,54 zł, tj. 50%), odsetki od kredytów 
 i pożyczek 1.150.000 zł (wykonano na dzień 30 czerwca 2015 r. 480.678,36 zł, tj. 41,79%), dochody ogółem 44.035.209 zł 
(wykonano na dzień 30 czerwca 2015 r. 22.891.838 zł, tj. 51,98%), w tym dochody majątkowe 2.171.589 zł (wykonano  
na dzień 30 czerwca 2015 r. 878.018,31 zł, tj. 40,43%). 
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w czasie terminu rozpoczęcia spłat (tutaj wykupu) oraz dokonywanie spłat (wykupu) 
w terminach zaplanowanych przez gminę czyli korzystnych dla gminy”. 

(dowód: akta kontroli str. 218) 

3.2. Leasing i dzierżawa (zwrotna) nieruchomości 

Oprocentowanie leasingu wynosiło na dzień zawarcia umowy (30 września 2014 r.)  
5,98% i było niższe od oprocentowania ostatnich kredytów zaciągniętych przez Gminę  
w latach 2011-2012, które kształtowało się na poziomie od 6,02% do 7,01% (na dzień 
zawarcia umów kredytowych), przy czym sama wysokość marży przy leasingu i dzierżawie 
(3,30 p.p.) była wyższa od zastosowanych przy ostatnio zaciągniętych kredytach  
(od 1,30 do 1,90 p.p.).  

 (dowód: akta kontroli str. 458-459, 938-939) 

Burmistrz wyjaśnił, że „(…) zapewniono konkurencyjność w wyborze oferty (leasingu 
zwrotnego – przypis kontrolera NIK) poprzez zorganizowanie przetargu ograniczonego. 
W celu natomiast ograniczenia ryzyka wystąpienia zbyt wysokich kosztów obsługi tej 
transakcji (odbiegających od wyników przeprowadzonych wcześniej analiz), w ogłoszeniu 
o przetargu w pkt 23 zawarto zapis o możliwości odwołania przetargu z ważnych powodów. 
Takim ważnym powodem mogły być zbyt wysokie, tzn. nieporównywalne z przewidywanymi, 
koszty finansowe operacji. Po otwarciu oferty okazało się, że jest ona porównywalna tzn. nie 
odbiega znacząco od wyników analizy przeprowadzonej na początkowym etapie oraz od 
kwot oprocentowania poprzednio zaciągniętych kredytów (leasing: 5,98%, kredyty 
zaciągnięte w latach 2011-2012: 6,02% do 7,01%). (…) Możliwości spłaty zobowiązań 
z tytułu umowy leasingu szacowano w kontekście prognoz ujętych w wieloletniej prognozie 
finansowej. Analiza tego dokumentu pozwalała na ujęcie w wydatkach w kolejnych  
latach spłat rat leasingowych i czynszów dzierżawnych jako wydatków bieżących. Ponadto, 
aby nie narazić się na jednorazowy wydatek z tytułu odkupu przedmiotu leasingu  
po zakończeniu umowy zdecydowano się na wnoszenie miesięcznych kaucji gwarancyjnych 
stanowiących wydatek majątkowy. (…) Celem uzyskania środków finansowych  
było zabezpieczenie przyszłych potrzeb inwestycyjnych gminy, a w szczególności 
zabezpieczenie środków na realizację drugiego etapu kanalizacji miasta Łazy.  
Jednakże przez zabezpieczenie środków nie można rozumieć fizycznego przechowywania 
środków finansowych na rachunku bankowym. Niewłaściwym wydaje się być z punktu 
widzenia gospodarności utrzymywanie lokat z przeznaczeniem na ściśle określony cel,  
a finansowanie innych potrzeb (inwestycji, spłaty zobowiązań z tytułu kredytów) nowo 
zaciąganym kredytem. Pozyskane środki finansowe pozwoliły na realizację dwóch kolejnych 
budżetów gminy bez zaciągania zobowiązań kredytowych”. 

 (dowód: akta kontroli str. 1286-1293) 

Ponadto Burmistrz wyjaśnił, że „nieruchomość stanowiąca przedmiot leasingu nigdy nie 
przynosiła dochodów wyższych niż wydatki niezbędne na jej utrzymanie i prowadzenie 
działalności statutowej przez jednostkę budżetową – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łazach. 
Pierwotnym zamysłem, uwidocznionym w projekcie budżetu na rok 2014, a później 
w uchwalonym budżecie na rok 2014, było przeprowadzenie operacji w znacznie mniejszej 
skali mające w zasadzie na celu zbilansowanie budżetu roku 2014. W okresie pierwszego 
półrocza prowadzono w ścisłym gronie kierowniczym analizy pod kątem wyboru 
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Brano pod uwagę zarówno korzyści 
ekonomiczne jak i koszty społeczne tej operacji. W efekcie tych analiz wysnuto wniosek,  
że sprzedaż o niskiej wartości (bilansującej budżet roku 2014) przynosi niewspółmiernie 
mniej korzyści w porównaniu z kosztami. Zdecydowano wówczas o sprzedaży o większej 
wartości, która pozwoliłaby nie tylko zbilansować budżet roku 2014, ale także poprawić 
wskaźniki z art. 243. W analizach tych nie korzystano z opinii rzeczoznawców. Scenariusz 
ewentualnego braku środków na spłatę rat dzierżawnych i leasingowych był brany pod 
uwagę, jednakże uznano, że ryzyko wystąpienia takiej sytuacji nie jest duże. Wydatki te jako 
bieżące mają pokrycie w stałych bieżących dochodach gminy. Inaczej wyglądała sytuacja 
ewentualnego wykupu krytej pływalni. Obarczenie budżetu roku 2026 jednorazowym 
wydatkiem w kwocie ponad 4 mln zł, wydawało się zabiegiem obarczonym dużym ryzkiem. 
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Dlatego też zdecydowano o wnoszeniu na poczet wykupu kaucji gwarancyjnej w kwocie 
niespełna 400 tys. zł rocznie. Przy podejmowaniu decyzji o sprzedaży krytej pływalni brano 
ewentualnie możliwość przekroczenia wskaźnika z art. 243 i ewentualnego wdrożenia 
postępowania naprawczego. Jednakże analiza ustawowych warunków wdrożenia 
postępowania naprawczego doprowadziła do wniosku, że koszty społeczne tego 
postępowania będą znacznie wyższe niż jego efekty. Niemożność podejmowania nowych 
inwestycji finansowanych kredytem, pożyczką lub emisją obligacji de facto pozbawiłaby 
gminę możliwości korzystania ze środków unijnych i realizacji niezbędnych inwestycji. 
Z uwagi na zapóźnienia jakie istnieją w naszej gminie (brak kanalizacji, fatalny stan dróg) 
zrezygnowanie z możliwości realizacji inwestycji oznacza niemożność skorzystania ze 
środków unijnych i cofnięcie  rozwoju gminy. Gmina posiada plany przeciwdziałające 
niekorzystnemu dla gminy kształtowania się dochodów w przyszłości. Opcją taką jest 
konsolidacja zadłużenia i rozłożenia jego spłaty w dłuższym okresie czasu celem 
zmniejszenia obciążenia rocznego”. 

(dowód: akta kontroli str. 1325-1332) 

3.3. Sprzedaż (wykup) wierzytelności, tzw. forfaiting 

Umowa zawarta w dniu 5 maja 2010 r. zobowiązała wykonawcę robót budowlanych  
do podpisania umowy o (sprzedaż) wykup wierzytelności z wybranym przez siebie bankiem, 
przy czym wykupem miała być objęta faktura za wykonane roboty budowlane.  

(dowód: akta kontroli str. 1120-1129) 

W dniu 15 czerwca 2010 r. wykonawca zawarł z bankiem umowę o wykup wierzytelności 
przysługujących do jednostek samorządu terytorialnego77, której warunki przeprowadzenia 
były zgodne z umową zawartą z Gminą w dniu 5 maja 2010 r. Zbywca zobowiązał się 
jednocześnie do pokrycia odsetek w kwocie przekraczającej 162.247,99 zł (wynikającej ze 
złożonej w toku postępowania o zamówienie publiczne oferty). 

(dowód: akta kontroli str. 1130-1135) 

W dniu 24 czerwca 2010 r. Burmistrz zawarł z bankiem porozumienie w sprawie spłaty 
wierzytelności, w którym ustalono oprocentowanie zadłużenia według stawki WIBOR1M 
powiększonego o 4 p.p. marżę. Łączne oprocentowanie na dzień zawarcia porozumienia 
wynosiło 7,62% w stosunku rocznym, tym samym koszt wykupu wierzytelności, obliczony 
na dzień zawarcia porozumienia, wynosił łącznie 136.677,59 zł (111.171,67 zł odsetki  
i 25.505,92 zł prowizja). Koszt ten był niższy od szacowanego przez Gminę kosztu  
ww. usługi bankowej, ustalonego w dniu 18 lutego 2010 r. (przed ogłoszeniem  
o zamówieniu) na łączną kwotę 193.589,63 zł (157.464,53 zł odsetki i 36.125,10 zł 
prowizja). Odsetki szacowane były bowiem według oprocentowania 7,70%, tj. wyższego  
o 0,08 p.p. od jego wysokości określonej w ww. porozumieniu (7,62%). Na dzień  
24 listopada 2015 r. Gmina została obciążona prowizją w kwocie netto 19.695,42 zł i brutto 
24.028,41 zł oraz 58 ratami obejmujących część kapitałową w łącznej wysokości 
505.240,27 zł oraz część odsetkową w łącznej wysokości 122.746,36 zł. Do zapłaty 
pozostają 2 raty z częścią kapitałową w łącznej wysokości 17.422,08 zł oraz częścią 
odsetkową. 

(dowód: akta kontroli str. 1136-1143, 1207-1208, 1364-1376) 

NIK zwraca uwagę, iż dokonany wybór sposobu pozyskania środków finansowych, 
uwzględniający pozafinansowe korzyści dla Gminy (w szczególności sposób wykazywania 
zobowiązań w sprawozdawczości budżetowej), był pochodną sytuacji finansowej Gminy.   
Nie pozwalała ona na zaciągnięcie kredytu na warunkach odpowiadających średniej 
rynkowej cenie kredytu udzielanego jednostkom samorządu terytorialnego. Przez to łączne 
koszty  zastosowanych niestandardowych operacji finansowych (leasingu i dzierżawy 
zwrotnej oraz forfaitingu) były o 1.028.046,81 zł wyższe od średnich kosztów kredytu na 
rynku78. 

                                                      
77 Nr 602/06/2010/0912/D/INN. 
78 Przy zastosowaniu oprocentowania składającego się ze stawki WIBOR3M oraz marży na poziomie 2 p.p. (średnia marża 
kredytów dla jst na \podstawie informacji z banków z sierpnia 2015 r.), ustalono, że szacowany koszt części kapitałowej  
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(dowód: akta kontroli str. 552-557, 1136-1139, 1163-1164,  
1327, 1344-1345, 1400, 1403-1412) 

Jednocześnie NIK przyjmuje do wiadomości wyjaśnienia Burmistrza, że „marża nie jest 
ustalana według życzeń zamawiającego, lecz w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty.  
Na wysokość marży ma wpływ zarówno wysokość stosowanych marż na rynku jak i rodzaj 
instrumentu finansowego oraz sytuacja finansowa zamawiającego wynikająca z oceny 
dokonanej przez oferenta. (…) Przed wyborem konkretnego instrumentu, przeprowadzano 
analizy kosztów zastosowania różnych instrumentów finansowych. Wyboru instrumentów 
finansowych dokonywano w oparciu o analizę kosztów finansowych oraz korzyści 
pozafinansowych. Wybór ten był świadomy, to znaczy za każdym razem mieliśmy 
świadomość, że operacja jest droższa od kredytu”.  

(dowód: akta kontroli str. 1401-1402) 

3.4. Kredyty 

Badanie postępowań przetargowych poprzedzających zawarcie przez Gminę trzech umów 
kredytowych (dobranych w sposób celowy dwóch z najwyższym oprocentowaniem oraz 
jednej aneksowanej79) nie wykazało nieprawidłowości.  Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy pzp 
wartość poszczególnych zamówień została ustalona na podstawie symulacji planowanych 
kosztów spłaty kredytów, uwzględniających: kwoty kredytów, rynkowe stawki ich 
oprocentowania oraz wysokość prowizji i czasu spłaty kredytów. Jedynym kryterium wyboru 
wykonawcy była cena. 

(dowód: akta kontroli str. 769, 773, 777, 787, 792, 800-802, 1209, 1213) 

3.5. Podniesienie kapitału zakładowego 

W okresie objętym kontrolą Gmina dokonała jednorazowego podniesienia kapitału jednej  
ze swoich spółek komunalnych. Burmistrz wyjaśnił, że celem ww. dofinansowania było 
„przekazanie środków na inwestycję nie będącą podstawową działalnością spółki, 
a mianowicie modernizację części pomieszczeń w budynku dworca PKP poddzierżawianych 
spółce przez gminę”. Ponadto Burmistrz wyjaśnił, że „Gmina nie poniosła kosztów 
finansowych związanych z zasileniem w roku 2013 spółki PROMAX. Planowany deficyt 
budżetu w roku 2013 sfinansowany został kredytem bankowym i środkami wolnymi. Uznaje 
się, że deficyt związany z dofinansowaniem spółki był sfinansowany środkami wolnymi”. 

 (dowód: akta kontroli str. 1278, 1333-1334) 

 

Na koniec roku 2013 zadłużenie spółek komunalnych, w których Gmina posiadała 100% 
udziałów wynosiło 8,4 tys. zł, na koniec roku 2014 przedmiotowe zadłużenie nie wystąpiło.  

 (dowód: akta kontroli str. 1348-1349) 

Burmistrz podał, że „w ramach nadzoru właścicielskiego określił mechanizmy monitoringu 
zadań publicznych (…) i zobowiązał Zarządy Spółek Promax i Promed do przekazywania 
kwartalnych sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu z wykonania przyjętego  
planu rocznego, ewentualnych odchyleniach od planu i przyczynach ich powstania wraz  

                                                                                                                                       
i odsetkowej takiego kredytu dla kwoty na jaką opiewa umowa leasingu, wyniósłby netto 13.786.605,31 zł, przy szacowanym 
koszcie leasingu wynoszącym 14.781.608,02 zł, tj. różnica wynosi 995.002,71 zł, a szacowany koszt części kapitałowej  
i odsetkowej takiego kredytu dla kwoty na jaką opiewa umowa dzierżawy, wyniósłby 185.586,52 zł, przy szacowanym koszcie 
dzierżawy wynoszącym 198.863,00 zł, tj. różnica wynosi 13.276,48 zł. Przy zastosowaniu stawek prowizji i marży 
uwzględnionych w umowie kredytowej (umowa o kredyt inwestycyjnych w rachunku kredytowym nr 001/10/KD040 z dnia  
22 lipca 2010 r. - marża 2,1 p.p., prowizja 0,6% kredytu, zawartej po upływie niecałego miesiąca od dnia zawarcia 
porozumienia w sprawie spłaty wierzytelności z 24 czerwca 2010 r., szacowany koszt części kapitałowej i odsetkowej wraz  
z prowizją takiego kredytu dla kwoty będącej przedmiotem ww. porozumienia, wyniósłby 645.336,51 zł, przy rzeczywistym 
koszcie tej transakcji (bez odsetek z niezapłaconych dwóch ostatnich rat) wynoszącym 665.104,13 zł (prowizja w kwocie 
19.695,42 zł + 60 rat kapitałowych w kwocie 522.662,35 zł + odsetki z 58 rat w kwocie 122.746,36 zł), tj. różnica wynosi 
19.767,62 zł. 
79 Umowa nr 14102024980000819601321603 z dnia 24 sierpnia 2012 r. (oprocentowanie w wysokości 7,01%) na kredyt  
w wysokości 6.206.105 zł, umowa nr 264936-30000108710-1 z dnia 16 sierpnia 2011 r. (oprocentowanie w wysokości 6,47%) 
na kredyt w wysokości 1.200.000 zł i aneksowana umowa nr 264936-30000108210-1 z dnia 16 sierpnia 2011 r. 
(oprocentowanie w wysokości 6,02%) na kredyt w wysokości 1.696.369 zł. 
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z sugestiami przeciwdziałania80. W przypadku braku planu działania Zarządy informują  
o podjętych w minionym kwartale działaniach mających istotne znaczenie w bieżącym 
funkcjonowaniu Spółki. Zarząd składa protokoły z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej 
oraz informuje o zmianach w składzie Rady Nadzorczej, składa roczne sprawozdania 
finansowe i sprawozdania z działalności Spółki. W Radach Nadzorczych uczestniczy 
Burmistrz albo jego przedstawiciel. Na każdej Radzie Nadzorczej Prokurent składa 
informację o sytuacji finansowej Spółki, w której pokazane są przychody, koszty 
działalności, zysk, stan środków na rachunkach bankowych. Gmina monitorowała poziom 
zadłużenia Spółek także przy okazji wyrażania zgody przez Zgromadzenie Wspólników  
na ustanowienie hipotek na nieruchomościach Spółki. Prezes Zarządu każdorazowo 
przedstawiał Zgromadzeniu Wspólników potrzebę ustanowienia zabezpieczenia  
i zaciągnięcia kredytu. Prezesi uczestniczą w sesjach Rady Miejskiej oraz w jej komisjach. 
Ponadto Burmistrz na bieżąco spotyka się z Prezesami Spółek i monitoruje plany rozwoju 
oraz sytuację finansową”.  

(dowód: akta kontroli str. 1333-1334, 1351-1352) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie gospodarność stosowanych operacji 
finansowych oraz dofinansowania kapitałowego spółek komunalnych z uwagi na 
nieprzekroczenie progu 10% w różnicy pomiędzy kosztami finansowych operacji 
standardowych i niestandardowych. 

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

4.1. Obligacje komunalne 

Kwota zadłużenia z tytułu emisji obligacji komunalnych została wykazana w prawidłowej 
wysokości w kwartalnych sprawozdaniach o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych 
oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z (począwszy od sprawozdania sporządzonego według stanu 
na koniec IV kwartału 2013 r.).  

(dowód: akta kontroli str. 247-272) 

Zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych zostało wykazane w sprawozdaniach 
o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z 
sporządzonych na koniec IV kwartału 2013 r. oraz na koniec I, II i III kwartału 2014 r.  
w poz. E1.2 „papiery wartościowe długoterminowe”, zamiast w poz. E2.2 „kredyty i pożyczki 
długoterminowe”, czym naruszono § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych 
w zakresie operacji finansowych81. Zgodnie bowiem z § 2 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, 
do papierów wartościowych zalicza się papiery wartościowe dopuszczone do obrotu 
zorganizowanego (tj. takie dla których istnieje płynny rynek wtórny), a do kredytów 
i pożyczek m.in. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona.  
Od sprawozdania Rb-Z sporządzonego na koniec IV kwartału 2014 r. do sprawozdania 
złożonego do dnia zakończenia kontroli NIK (sprawozdanie Rb-Z sporządzone na koniec  
III kwartału 2015 r.) przedmiotowe zadłużenie było prawidłowo wykazywane. 

(dowód: akta kontroli str. 247-272) 

Sprawozdania Rb-Z sporządzone na koniec IV kwartału 2013 r. oraz na koniec I kwartału 
2014 r. podpisane zostały przez Burmistrza oraz Skarbnika Gminy, a sprawozdania 
sporządzone na koniec II i III kwartału 2014 r. przez Skarbnika i Sekretarza Gminy. 

Osoby te wyjaśniły, że „po zauważeniu błędu spowodowanego nieprawidłowym 
rozumieniem przepisów (instrukcji do sporządzania sprawozdania Rb-Z) dokonano korekty 
sprawozdania Rb-Z za IV kwartał 2014 r. i od tego czasu nie powielano błędu”.  

(dowód: akta kontroli str. 247-259, 1325-1332) 

                                                      
80 Pismami nr S.0232.1.2.2014 i nr S.0232.1.1.2014 z dnia 28 lutego 2014 r. 
81 Dz.U. z 2014 r., poz. 1773. 
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Przedmiotowe zobowiązania wykazane zostały również w sprawozdaniach rocznych 
z wykonania budżetu Gminy za lata 2013 i 2014 oraz w wieloletniej prognozie finansowej 
na lata 2013-203182. 

(dowód: akta kontroli str. 126, 183-193, 235, 942, 1105) 

4.2. Kredyty i pożyczki 

Na koniec lat 2012-2014 zadłużenie Gminy z tytułu kredytów wynosiło odpowiednio 
21.326,8 tys. zł, 15.647,6 tys. zł, 15.520,63 tys. zł oraz 15.069,43 tys. zł na 30 czerwca 
2015 r., a tytułu pożyczek wynosiło odpowiednio 4.462.23 tys. zł, 3.543,0 tys. zł,  
3.162,35 tys. zł oraz 2.951,97 tys. zł na 30 czerwca 2015 r. Zadłużenie z ww. tytułów było 
prawidłowo wykazane w sprawozdaniach o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych 
oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z sporządzanych w okresie objętym kontrolą. 

(dowód: akta kontroli str. 238-272, 477-520) 

W ww. sprawozdania Rb-Z prawidłowo ujmowano również zobowiązania z tytułu kredytu 
krótkoterminowego w rachunku bieżącym Gminy. 

 (dowód: akta kontroli str. 844-852) 

4.3. Poręczenia i gwarancje 

W okresie objętym kontrolą Gmina prawidłowo wykazywała w sprawozdaniach Rb-Z  
łączną kwotę zadłużenia (871 tys. zł) wynikającą z udzielonych poręczeń. Przedmiotowe 
poręczenia były wykazywane w wykazie przedsięwzięć do wieloletnich prognoz 
finansowych. 

(dowód: akta kontroli str. 238-269, 1283-1285) 

4.4. Leasing i dzierżawa (zwrotna) nieruchomości 

Transakcja leasingu została prawidłowo ujęta w księgach rachunkowych Gminy jako 
transakcja tzw. leasingu operacyjnego, tj. jej przedmiot (leasingowana kryta pływalnia  
i dzierżawiona nieruchomość gruntowa) został wykazany w pozabilansowej ewidencji 
środków trwałych. 

Wydatki z tytułu umowy leasingu oraz dzierżawy kwalifikowane były: dla opłat leasingowych 
oraz czynszu dzierżawy w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 
§ 4400 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe”, 
dla kaucji na wykup przedmiotu leasingu i dzierżawy w rozdziale 70005 „Gospodarka 
gruntami i nieruchomościami § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”. 

(dowód: akta kontroli str. 935, 1108, 1287-1288) 

W związku z niespełnianiem kryteriów § 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowego 
sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych, operacja finansowa nie została wykazana 
w sprawozdaniach o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 
Rb-Z sporządzonych za okres do końca II kwartału 2015 r. Zobowiązanie wynikające z tej 
transakcji wykazano natomiast w sprawozdaniu Rb-Z sporządzonym według stanu na 
koniec III kwartału 2015 r., zgodnie z zaleceniami wydanymi przez Prezesa Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Katowicach83 jako tytuł dłużny.  

(dowód: akta kontroli str. 257-272, 502-520, 857, 1111-1119) 

Uchwałą Rady Miejskiej w Łazach z dnia 7 października 2015 r.84 (w wykonaniu  
ww. zaleceń pokontrolnych RIO) w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2015 – 2031 ujęto dwa zadania bieżące, tj. „leasing krytej pływalny”  
i „dzierżawa nieruchomości gruntowej” oraz dwa zadania majątkowe, tj. „kaucja na poczet 
wykupu krytej pływalni” i „kaucja na poczet wykupu nieruchomości gruntowej”. 

(dowód: akta kontroli str. 949-956) 

                                                      
82 Uchwała Rady Miejskiej w Łazach nr XXII/181/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. (ze zmianami). 
83 Zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym nr WK-610/12/4/15 z dnia 24 lipca 2015 r. 
84 Nr X/84/15. 
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W wieloletnich prognozach finansowych obowiązujących od dnia zawarcia umowy leasingu 
i dzierżawy do dnia 6 października 2015 r. nie ujęto przedsięwzięć związanych z realizacją 
tych umów, czym naruszono art. 226 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 3 i 4 ustawy o finansach 
publicznych zobowiązujący do prezentacji w WPF umowy wieloletniej wykraczającej poza 
rok budżetowy.  

(dowód: akta kontroli str. 949-956) 

Burmistrz i Skarbnik Gminy wyjaśnili, że „przedsięwzięcia związane z realizacją umowy 
leasingu i umowy dzierżawy zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej w odpowiedzi 
na zalecenia pokontrolne kontroli kompleksowej Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Katowicach. Wcześniej nie zostały ujęte w tym dokumencie ze względu na błędną,  
w ocenie Izby, interpretację zapisów Krajowych Standardów Rachunkowości nr 5 „Leasing, 
najem i dzierżawa”. Zgodnie z tymi standardami „opłaty przyszłych okresów” z tytułu umów 
leasingu operacyjnego, najmu i dzierżawy nie są ujmowane w księgach rachunkowych jako 
zobowiązania, w przeciwieństwie do leasingu finansowego, w którym „opłaty przyszłych 
okresów” są ujmowane w księgach rachunkowych jako zobowiązania z tytułu dostaw  
i usług. Prezentowano  stanowisko, że przeprowadzona operacja to leasing operacyjny  
i opłaty z tego tytułu powinny być traktowane jak czynsze dzierżawne, najmy które w wpf  
nie są ujmowane”. 

(dowód: akta kontroli str. 1325-1332) 

NIK nie podziela powyższych wyjaśnień, gdyż niezależnie od dokonanej klasyfikacji umowy 
leasingu (jako leasingu operacyjnego bądź finansowego), zawarta umowa jest umową 
wieloletnią, co oznacza, że wydatki związane z jej realizacją (wykraczające poza rok 
budżetowy) winny być ujęte stosownie do przepisów art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach 
publicznych (analogicznie umowa dzierżawy), niezależnie od sposobu ich ujęcia w księgach 
rachunkowych Gminy. 

4.5. Sprzedaż (wykup) wierzytelności, tzw. forfaiting 

W okresie objętym kontrolą Gmina prawidłowo wykazywała w sprawozdaniach Rb-Z kwotę 
zadłużenia wynikającą z zawartego w dniu 24 czerwca 2010 r. porozumienia w sprawie 
spłaty wierzytelności. Spłata zobowiązania w części kapitałowej była ujmowana jako 
wydatek majątkowy (§6050), a w części odsetkowej jako wydatek bieżący (§4580). 

(dowód: akta kontroli str. 477-520, 1111-1119, 1335) 

4.6. Podniesienie kapitału zakładowego 

Podniesienie kapitału zakładowego spółki komunalnej PROMAX Sp. z o.o. dokonane  
w 2013 r. zostało ujęte budżecie w rozdziale 70095 „pozostała działalność” i paragrafie 
6010 „wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 
oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych”.  

(dowód: akta kontroli str. 1281-1282) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, ujęcie 
operacji finansowych w ewidencji i sprawozdawczości Gminy. Nieprawidłowości polegały  
na błędnym ujęciu w sprawozdawczości Rb-Z zadłużenia z tytułu emisji własnych obligacji, 
jako papiery wartościowe długoterminowe zamiast jako kredyty i pożyczki długoterminowe 
z uwagi na ograniczoną zbywalność tych papierów. Ponadto nie ujęto w WPF zobowiązań  
z tytułu umowy leasingu zwrotnego jako przedsięwzięcia wieloletniego wykraczającego 
poza rok budżetowy.   

5. Zarządzanie zobowiązaniami i płynnością finansową 

5.1. W okresie objętym kontrolą, Gmina, zasilając płynność bieżącą i finasowanie 
długoterminowe, korzystała z kredytów i pożyczek, środków z emisji obligacji komunalnych 
i ze sprzedaży majątku. Stan rachunku bieżącego Gminy w okresie styczeń  
2013 r. – czerwiec 2015 r. był zróżnicowany i wykazywał  w miesiącach luty – wrzesień 
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2013 r., styczeń,  kwiecień – sierpień 2014 r.  oraz w kwietniu 2015 r.  saldo ujemne85.  
W pozostałych miesiącach rachunek bieżący  Gminy wykazywał saldo dodatnie.86   

(dowód: akta kontroli str. 1413 – 1417)   

Gmina nie dokonywała inwestycji krótkoterminowych87 przy wykorzystaniu środków 
znajdujących się na rachunkach bieżących. 
Wyjaśniając przyczyny niepodejmowania takich działań, Skarbnik podała, że bank,  
który prowadzi obsługę bankową Gminy, oprocentowuje takie produkty w wysokości 0,3% – 
0,4% w skali roku, co przy założeniu, że Gmina  codziennie posiada wolne środki – a tak nie 
jest – w wysokości 1 mln zł, dochód roczny z tytułu odsetek wyniósłby 3 tys. zł. Wskazała, 
że współpraca z tym bankiem opiera się na korzyściach innych niż możliwość 
krótkoterminowego inwestowania wolnych środków: bank ma siedzibę w budynku Urzędu 
i prowadzi obsługę kasy Urzędu, Gmina nie ponosi więc kosztów jej utrzymania, a trzy 
pozostałe punkty obsługi banku na terenie Gminy działają na takich samych zasadach  
jak kasa w Urzędzie,  co jest dogodne dla mieszkańców Gminy.  

(dowód: akta kontroli str. 1419)   

5.2. W okresie objętym kontrolą, w sprawozdaniach RB-28 S Gmina wykazała zobowiązania 
wymagalne w wysokości 165 zł na 31 grudnia 2015 r. i 132,56 zł na 31 marca 2015 r., 
w pozostałych okresach sprawozdawczych stan zobowiązań wymagalnych był zerowy. 
Przyczyną powstania zobowiązań wymagalnych był błąd banku, który wypłacił zaniżoną 
kwotę zasiłku oraz otrzymanie faktury po terminie płatności przez jednostkę organizacyjną 
Gminy.  

(dowód: akta kontroli str. 1421 – 1424)   

Z wyjątkiem dwóch przypadków w 2013 r., Gmina terminowo regulowała swoje 
zobowiązania z tytułu obsługi długu (kapitał i odsetki). W obu przypadkach opóźnienie 
wyniosło 8 dni, a łączna wysokość dodatkowych odsetek wyniosła 1.518,41 zł.  
Jak wyjaśniła Skarbnik Gminy przyczyną powstania zobowiązań wymaganych był brak 
środków na rachunku, a bank nie wyraził zgody na prolongatę terminu spłaty. 

(dowód: akta kontroli str. 1331-1332, 1425, 1436–1437) 

5.3. W wyjaśnieniach Skarbnik Gminy podała, że podstawowym narzędziem monitorowania 
płynności finansowej w Urzędzie jest analiza realizacji dochodów i zaciągniętych 
zobowiązań oraz realne planowanie dochodów i wydatków. Do analizy zaciąganych 
zobowiązań służy moduł systemu informatycznego „Umowy”, powiązany z modułami – 
system finansowo – księgowy i budżet. Zdaniem Skarbnik Gminy, system ten pozwala na 
bieżące śledzenie wysokości zobowiązań bieżących i konfrontowanie ich z możliwościami 
płatniczymi Gminy. Jak podała dalej, monitorowanie płynności finansowej dokonywane  
było na wielu stanowiskach, dokonywali je pracownicy sporządzający przelewy płatności, 
główny księgowy Urzędu, potwierdzając zabezpieczenie środków finansowych oraz 
Skarbnik i Burmistrz zatwierdzając daną płatność. Analizy płynności finansowej w okresie 
dłuższym dokonywane były po sporządzeniu sprawozdań o dochodach i wydatkach 
budżetowych i na odprawach kierownictwach Urzędu. W zarządzaniu płynnością finansową 
Gminy wykorzystywano – w okresach zwiększonych wydatków lub przejściowych braków 
środków na rachunkach – kredyt bieżący w rachunku bankowym.  
W Gminie, możliwość zwiększenia stanu zobowiązań  szacowano na podstawie prognozy 
dochodów i wydatków. Jak podała Skarbnik Gminy, w krótkiej i dłuższej perspektywie 
czasu, Gmina nie ma trudności ze zbilansowaniem dochodów i wydatków bieżących; 
problemem jest wygenerowanie nadwyżki operacyjnej, która mogłaby być przeznaczona na 
spłatę zobowiązań lub na inwestycje i jednocześnie generowałaby indywidualny wskaźnik 
spłaty zobowiązań na poziomie pozwalającym na bieżącą obsługę  długu.  

(dowód: akta kontroli str. 1418 – 1421)   

Analiza wskaźnikowa płynności finansowej Gminy, przeprowadzona na podstawie 
miesięcznych sprawozdań Rb-27s i RB-28s za okres lipiec 2014 r, - czerwiec 2015 r. 

                                                      
85 Od 88,1 tys. zł w styczniu 2014 r. do 2.988,6 tys. zł w lipcu 2013 r.   
86  Tj. w miesiącach styczeń, październik – grudzień 2013 r., luty – marze, wrzesień – grudzień 2014 r. oraz styczeń – marzec  
i maj – czerwiec 2015 r.    
87 Np. lokaty overnight. 
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wykazała, że  wskaźnik płynności finansowej w układzie planowanym (WPFp) przyjął 
wartość 1,0, wskaźniki płynności finansowej w układzie rzeczywistym (WPFr) i płynności 
natychmiastowej I stopnia (WPFN-I) przyjmowały wartości przekraczające poziom 1,0. 
Wskaźnik płynności natychmiastowej II stopnia (WPFN-II) oscylował wokół wartości  
1,0, przyjmując wartość poniżej poziomu 1,0 w miesiącach  lipiec i grudzień 2014 r.  
oraz styczeń – marzec oraz maj – czerwiec 2015 r., w pozostałych miesiącach osiągając 
wartość: 1,0 w sierpniu i w listopadzie 2014 r. oraz w kwietniu 2015 r.    
Pozostałe wskaźniki: płynności natychmiastowej III stopnia (WPFN- III i) i  IV stopnia 
(WPFN-IV) przyjmowały wartości powyżej poziomu 1,0, przyjmując wartości powyżej 1,5  
we wrześniu 2014 r. i od stycznia (1,) do czerwca (1,5) 2015 r.   
Wskaźnik udziału zobowiązań krótkoterminowych w zobowiązaniach ogółem (WZk) 
oscylował  w analizowanym okresie wokół wartości 1,0, przyjmując wartości poniżej tego 
poziomu w miesiącach sierpień – wrzesień, listopad – grudzień 2014 r. oraz luty – kwiecień  
i czerwiec 2015 r. Zobowiązania wymagalne w analizowanym okresie nie wystąpiły88, toteż  
wskaźnik udziału zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem (WZw) wykazywał 
stan zerowy89.  

(dowód: akta kontroli str. 1433 – 1435) 

W wyjaśnieniach Skarbnik gminy podała, że w miesiącach, w których wartości wskaźników 
płynności spadły poniżej wartości 1,0 występowała nieproporcjonalna realizacja wydatków 
w stosunku do dochodów. Jak podała dalej, zabezpieczeniem przed utratą płynności 
stosowanym przez Gminę był kredyt w rachunku, uruchamiany automatycznie w okresach 
niedoboru środków wynikających ze zwiększonych wydatków, bądź też wynikających  
z niskiego poziomu realizacji dochodów. Natomiast nagły wzrost wskaźników płynności 
natychmiastowej III i IV stopnia we wrześniu 2014 roku wynikał z realizacji w dniu  
30 września dochodów z tytułu sprzedaży krytej pływalni w wysokości ponad 11 mln zł. 
Część tych środków w październiku została ulokowana na lokacie terminowej,  
co natychmiast znalazło odzwierciedlenie w wysokości tych wskaźników. 

(dowód: akta kontroli str. 1438 – 1441)   

5.4. W okresie objętym kontrolą, Gmina płaciła zobowiązania z tytułu podpisanych 17 umów  
kredytowych i pożyczek90. W żadnej zawartej umowie nie było zapisu o ponoszeniu 
dodatkowych opłat z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań. Dokonując wcześniejszej 
spłaty zobowiązań, w latach 2013 – 2015, Gmina nie poniosła z tego tytułu dodatkowych 
opłat.   
W związku z postanowieniami w umowach z bankami dotyczącymi możliwości 
wcześniejszej spłaty zobowiązań, bez ponoszenia z tego tytułu  jakichkolwiek opłat  
(a bank nalicza odsetki od wykorzystanej kwoty kredytu), nie wystąpiła konieczność ani 
potrzeba analizy możliwości uzyskania korzystniejszej możliwości finansowania w stosunku 
do dotychczasowych umów.  

(dowód: akta kontroli str. 1413 – 1416, 1420, 1443). 

W okresie objętym kontrolą, instrumenty finansowe wykorzystywane przez Gminę nie  
były przedmiotem badań audytowych . Przeprowadzone badania audytowe w Urzędzie 
dotyczyły m.in. realizacji zamówień publicznych, sprzedaży nieruchomości, gospodarowania 
zasobem mieszkaniowym oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji. Natomiast  
w dwóch w jednostkach organizacyjnych91 przeprowadzony był audyt z zakresu wdrożenia 
i funkcjonowania kontroli zarządczej i  systemu zarządzania ryzykiem, w wyniku którego 
audytor stwierdził wysoką zgodność oraz adekwatność wdrożonych rozwiązań 
organizacyjnych oraz wybranych narzędzi kontroli zarządczej, określonych w przepisach 
prawa oraz wewnętrznych regulacjach. W Urzędzie obowiązywało zarządzenie w sprawie 

                                                      
88 Z wyjątkiem ww. kwoty 132, 56 zł na koniec marca 2015 r.  
89 Wskaźniki płynności przyjmujące wartości przekraczające poziom 1,0, oznaczają, że wydatki budżetu i jego rozchody 
znajdują pełne pokrycie w uzyskiwanych dochodach oraz przychodach. Zagrożenie utraty płynności występuje w momencie 
spadku tych mierników poniżej poziomu 1,0. Natomiast wysoka wartość tych wskaźników, np. znacznie powyżej 1,5, może 
oznaczać nadpłynność wynikającą z niewłaściwego realizowania zadań własnych, nieefektywnej polityki dochodowej, 
nadmiernego gromadzenia środków w postaci przychodów bądź problemów ze ściąganiem należności. 
90 W tym było siedem umów o pożyczkę zawartych z Wojewódzkim Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach. 
91 W 2013 r. : Bibliotece Publicznej i w Miejskim Ośrodku Kultury. 
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funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych92, 
na podstawie którego kierownicy wydziałów Urzędu, zajmujący samodzielne stanowiska 
i kierownicy jednostek organizacyjnych dokonywali samooceny kontroli zarządczej oraz 
składali oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za dany rok, co potwierdzono w wyniku 
sprawdzenia złożenia takich oświadczeń i ankiet przez osoby zobowiązane za 2015 r. 
Gmina sprawowała nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi93, jej przedstawiciel 
uczestniczył w posiedzeniach rad nadzorczych, analizowano sprawozdania finansowe i 
 udzielano absolutorium zarządowi spółek. Ponadto w 2014 r. przeprowadzona została 
kontrola sytuacji finansowej w jednej spółce komunalnej94.   

(dowód: akta kontroli str. 1444 – 1467) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie zarządzanie przez Gminę zobowiązaniami 
i płynnością finansową. 

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli nie formułuje wniosków pokontrolnych, z uwagi na jednorazowy i nieodwracalny 
charakter nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli.  

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 Kontroli95 
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 Delegatury NIK w Katowicach. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag 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. 

Katowice, dnia 17 grudnia 2015 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler  
Marcin Wesoły 

specjalista kontroli państwowej 
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92 Zarządzenie nr 140 Burmistrza Łaz z dnia 28 listopada 2011 r., zmienione zarządzeniem nr 156 z dnia 17 grudnia 2013 r.   
93 Promax sp. z o.o. , Promed sp .z o.o.  
94 W Promax sp. z o.o. 
95 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096, zwanej dalej „ustawą o NIK”.  
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