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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miasta Częstochowy1, ul. Śląska nr 11/13 42-217 Częstochowa 

 

Krzysztof Matyjaszyk, Prezydent Miasta Częstochowy od dnia 5 grudnia 2010 r. 

 

1. Cele zarządzania długiem jednostki samorządu terytorialnego 

2. Zarządzanie długiem jednostki samorządu terytorialnego 

3. Zarządzanie płynnością budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

4. Prawidłowość sporządzenia sprawozdań Rb-Z oraz ewidencjonowania 
tytułów dłużnych w księgach rachunkowych jednostki samorządu 
terytorialnego 

 

Lata 2017–2019 (do zakończenia kontroli)  

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

 

 

1.Andrzej Pakuła, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/279/2019 z 5 listopada 2019 r. 

2.Tomasz Raszka, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/292/2019 z 14 listopada 2019 r. 

 (akta kontroli str.1-2) 

 

                                                      
1 Dalej: Urząd. 
2 Dz.U. z 2019 r. poz. 489, ze zm. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki  
w badanym zakresie. 

W Urzędzie rzetelnie zdefiniowano cele zarządzania długiem oraz monitorowano 
stopień ich realizacji poprzez przyjęte mierniki. Uchwalając budżet Miasta 
Częstochowy4 na poszczególne lata, zapewniono prawidłowy poziom  
indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Przy zaciąganiu kredytów przestrzegano 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych5 i nie 
przekroczono planowanych potrzeb pożyczkowych. Podejmując decyzje  
o zaciągnięciu kredytów, dokonywano analiz pod kątem minimalizacji kosztów 
obsługi długu. Okresowo dokonywano również analiz możliwości refinansowania 
najdroższych w obsłudze zobowiązań innymi instrumentami finansowymi, w tym 
analiz dotyczących zasadności konsolidacji kredytów komercyjnych. Terminowo 
regulowano zobowiązania z tytułu kredytu zaciągniętego w 2017 r. 

Zapewniono efektywne zarządzanie płynnością budżetu Miasta, poprzez 
prowadzenie bieżącego rachunku skonsolidowanego Urzędu i jednostek podległych 
oraz lokowanie wolnych środków po konsolidacji na lokatach overnight6 i lokatach 
terminowych. Lokowanie wolnych środków odbywało się w oparciu o rzetelne 
analizy dochodów i potrzeb (również przyszłych), z uwzględnieniem ryzyka operacji.  

Dane wykazane w jednostkowych sprawozdaniach o stanie zobowiązań według 
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z za IV kwartał 2017 r. i 2018 r. były 
zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej prowadzonej w Urzędzie oraz 
dokumentami źródłowymi. Sprawozdania łączne Rb-Z za powyższe okresy 
sporządzono prawidłowo na podstawie sprawozdań jednostek podległych oraz 
własnego sprawozdania jednostkowego. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe7 kontrolowanej działalności 

1. Cele zarządzania długiem jednostki samorządu 
terytorialnego  
W Strategii Rozwoju Miasta Częstochowy 2030+8 (część Uwarunkowania 
finansowe) określono m.in. założenia w zakresie zadłużenia Miasta i jego spłaty, 
udzielanych poręczeń i pożyczek oraz wskaźników budżetowych. W 2016 r.  
założono ujemny wynik budżetu na poziomie 22 545,6 tys. zł (którego źródłem 
pokrycia miał być kredyt), a w latach następnych –  wyniki dodatnie, tj. 35 099,5 tys. 
zł w 2017 r., 36 878,0 tys. zł w 2018 r. i 31 264,9 tys. zł w 2019 r. Przychody 
budżetu założono w kwocie 55 531,7 tys. zł w 2016 r. (w tym z tytułu kredytu, 
pożyczki lub emisji papierów wartościowych – 33 000,0 tys. zł), 1 781,0 tys. zł  
w 2017 r., 1 830,2 tys. zł w 2018 r. i 1 630,2 tys. zł w 2019 r. (wszystkie jako  
inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu). Według Strategii Rozwoju 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. 
4 Dalej: Miasto. 
5 Dz.U. z 2019 r. poz. 869, ze zm. Dalej: ufp. 
6 Dalej: O/N. 
7 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 
może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
8 Przyjętej uchwałą Rady Miasta Nr 435.XXXII.2016 z 1 grudnia 2016 r. Dalej: Strategia Rozwoju. 
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planowane rozchody budżetu (wynikające ze spłaty rat kapitałowych kredytów  
i pożyczek) w latach 2017–2019 wynosić miały odpowiednio 36 880,5 tys. zł, 
38 708,2 tys. zł i 32 895,1 tys. zł. Założono, że możliwe będzie zaciąganie kolejnych 
kredytów jedynie w przypadku większego zapotrzebowania związanego  
z wydatkami majątkowymi, a spłata ewentualnych zobowiązań z tytułu udzielonych 
poręczeń dla jednostek Miasta9 realizowana będzie z dochodów własnych. 
Wskazano, że istotnym warunkiem utrzymania bezpieczeństwa finansowego Miasta 
jest utrzymanie dobrej oceny wiarygodności finansowej na rynkach 
międzynarodowych, co umożliwi uzyskanie długoterminowych kredytów  
w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu10. 

Głównymi celami zarządzania długiem, przyjętymi w Strategii Rozwoju były: 
utrzymanie bezpieczeństwa finansowego Miasta, utrzymanie pozytywnej oceny 
ratingowej i stabilnych wskaźników finansowych oraz pozyskanie preferencyjnych 
źródeł finansowania w postaci kredytu w EBI. 

Przyjęto11 następujące mierniki utrzymania bezpieczeństwa finansowego Miasta 
oraz system ich monitorowania: 

a. procentowy udział wskaźnika zadłużenia12 do dopuszczalnego indywidualnego 
wskaźnika zadłużenia obliczonego zgodnie z ufp – wartość miernika winien 
obliczyć Koordynator Projektu Infrastrukturalnego13 każdorazowo przy 
projektowaniu wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian, a w przypadku gdy 
udział ten przekroczy 90% – poinformować o tym Skarbnika Miasta, który 
następnie informuje o przekroczeniu kierownictwo Urzędu; 

b. stosunek nadwyżki operacyjnej do wydatków na obsługę długu – na  
koniec każdego kwartału po sporządzeniu sprawozdania RB-NDS 
o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Koordynator winien  
obliczyć nadwyżkę operacyjną oraz stosunek tej nadwyżki do wydatków na 
obsługę długu (który nie może być niższy niż 1,5), a następnie w wyznaczonym 
terminie14 – poinformować o ich wysokości Skarbnika Miasta, który,  
w przypadku gdy wartość tego stosunku będzie niższa lub równa 3, winien 
poinformować o tym kierownictwo Urzędu; 

c. stosunek zadłużenia ogółem do dochodów ogółem (wskaźnik zadłużenia)15  – 
Koordynator winien w wyznaczonym terminie16 poinformować Skarbnika Miasta 
o wartości miernika (która nie może przekroczyć 60%), a jeśli wartość ta 
osiągnie poziom 55%, Skarbnik Miasta powinien poinformować o tym 
kierownictwo Urzędu;   

                                                      
9 Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie 
sp. z o.o. i Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. 
10 Dalej: EBI. 
11 Poleceniem służbowym Skarbnika Miasta nr 1.2015 z dnia 2 marca 2015 r. 
12 Łączna kwota spłaty zobowiązań (raty + odsetki) do dochodów ogółem. 
13 Powołany zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 3255/06 z dnia 6 września 2006 r. w sprawie powołania 
Koordynatora Projektu Infrastrukturalnego – PMU i Zespołu Realizującego Projekt. Dalej: Koordynator.  
14 Do końca miesiąca następującego po danym kwartale (w przypadku I i III kwartału), do 31 sierpnia  
(w przypadku II kwartału) i do końca lutego (w przypadku IV kwartału). 
15 Na 30 czerwca danego roku: zadłużenie na 30 czerwca danego roku / dochody ogółem (plan na 30 czerwca 
danego roku)%.  

Na 31 grudnia danego roku: zadłużenie na 31 grudnia danego roku / dochody ogółem (wykonanie za dany 
rok)%. 
16 Do końca sierpnia i do końca lutego roku następnego. 
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d. wskaźnik zadłużenia całkowitego17  – Koordynator winien w wyznaczonym 
terminie18 poinformować Skarbnika Miasta o wartości miernika (która nie może 
przekroczyć 75%), a jeśli wartość ta osiągnie poziom 60%, Skarbnik Miasta 
powinien poinformować o tym kierownictwo Urzędu.   

Mierniki wymienione wyżej w pkt b-d były weryfikowane na koniec roku  
i potwierdzane przez biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe 
Miasta. 

Dodatkowym miernikiem – według wyjaśnień Skarbnika Miasta – była zdolność 
kredytowa, potwierdzona oceną ratingową wystawianą przez niezależną 
międzynarodową agencję ratingową19. 

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie prowadzono monitoring realizacji celów 
zarządzania długiem, a ww. mierniki nie przekroczyły wartości, skutkujących  
obowiązkiem informowania kierownictwa Urzędu. 

(akta kontroli str. 7-17, 397-407) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki  
w badanym obszarze. 

 

2. Zarządzanie długiem jednostki samorządu 
terytorialnego   
2.1. W wyniku badania trzech (100,0%) kredytów zaciągniętych przez Miasto  
w okresie objętym kontrolą w łącznej kwocie 335 000,0 tys. zł20, ustalono, że: 

− kredyty zaciągnięto na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 1-3 ufp, tj. kredyt  
z  2017 r. – na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, 
a kredyty z 2018 r. i 2019 r. (w rachunku bieżącym) –  na pokrycie 
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta (spłaty 
kredytu z 2018 r. dokonano do końca roku, w którym został zaciągnięty, zgodnie 
z wymogiem określonym w art. 89 ust. 2 ufp); 

− suma zaciągniętych zobowiązań, o których mowa w art. 91 ust. 1 ufp, nie 
przekroczyła kwot określonych w uchwałach budżetowych Rady Miasta na lata 
2017–201921;  

− przed zaciągnięciem kredytu z 2017 r. uzyskano, zgodnie z art. 91 ust. 2 ufp 
pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach22  
o możliwości jego spłaty; 

                                                      
17 Na 30 czerwca danego roku: (zadłużenie na 30 czerwca danego roku + zadłużenie z tytułu poręczeń na  
30 czerwca danego roku) / dochody ogółem (plan na 30 czerwca danego roku)%.  

Na 31 grudnia danego roku: (zadłużenie na 31 grudnia danego roku + zadłużenie z tytułu poręczeń na  
31 grudnia danego roku) / dochody ogółem (wykonanie za dany rok)%. 
18 Do końca sierpnia i do końca lutego roku następnego. 
19 Warunkiem kredytu EBI jest utrzymanie oceny ratingowej na poziomie co najmniej BB+. 
20 W dniach 4 grudnia 2017 r., 29 sierpnia 2018 r. i 18 stycznia 2019 r. (aneks z 19 sierpnia 2019 r.) 
21 Uchwały: Nr 587.XLIII.2017 z 18 sierpnia 2017 r., Nr 733.XLVIII.2017 z 22 grudnia 2017 r., Nr 171.XV.2019  
z 9 sierpnia 2019 r. 
22 Dalej: RIO. Uchwała VI Składu Orzekającego RIO Nr 4200/VI/73/2017 z 28 kwietnia 2017 r. 
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− w przypadku umowy o kredyt z 2017 r., przestrzegano zakazu kapitalizacji 
odsetek, określonego w art. 92 ust. 1 pkt 2 ufp;  

− czynności prawne polegające na zaciąganiu kredytów zostały dokonane  
zgodnie z  art. 262 ust. 1 i 2 ufp; 

− w uchwałach budżetowych Rada Miasta upoważniła Prezydenta Miasta, na 
podstawie art. 212 ust. 2 ufp, do zaciągnięcia kredytów objętych badaniem; 

− umowy o kredyt z 2018 r. i 2019 r., zgodnie z art. 264 ust. 4 ufp, zostały zawarte 
w wyniku przetargu nieograniczonego na prowadzenie bankowej obsługi Miasta 
i jednostek organizacyjnych23 (przewidującego m.in. możliwość zaciągania 
kredytu w rachunku bieżącym), a umowa o kredyt z 2017 r. – z wyłączeniem 
stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych24, na podstawie art. 4 pkt 1 lit. a tej ustawy (kredytu udzielił EBI, 
który posiada status organizacji międzynarodowej25).  

 (akta kontroli str. 24, 52-71, 298-396 i 427-433) 

W uchwalonych przez Radę Miasta wraz z budżetami wieloletnich prognozach 
finansowych26 Miasta na 2017 r., 2018 r. i 2019 r.27 prognozowane wartości 
indywidualnego wskaźnika zadłużenia28 nie przekroczyły dopuszczalnych wartości, 
zgodnie z wymogiem określonym w art. 243 ust. 1 w zw. z art. 244 ufp, tj.: 

− na 2017 r. (ustalony w WPF na lata 2017–2031) wynosił pierwotnie 0,0516,  
a po zmianach – 0,0435, przy dopuszczalnych wartościach odpowiednio  
0,0784 i 0,0841 (na lata następne, tj. do 2031 r., ustalony wskaźnik również nie 
przekraczał wartości dopuszczalnych); 

− na 2018 r. (ustalony w WPF na lata 2018–2033) wynosił 0,0467 przy 
dopuszczalnej wartości 0,0748 (na lata następne, tj. do 2033 r., ustalony 
wskaźnik również nie przekraczał wartości dopuszczalnych); 

− na 2019 r. (ustalony w WPF na lata 2019–2033) wynosił 0,0451 przy 
dopuszczalnej wartości 0,0777 (na lata następne, tj. do 2033 r., ustalony 
wskaźnik również nie przekraczał wartości dopuszczalnych). 

(akta kontroli str. 75-76, 90-91, 99, 102, 105, 108, 112-114, 117, 120, 123, 126, 129, 
131-134, 138-139, 156-157, 163, 169, 180-182 i 185-188) 

2.2. W 2017 r., 2018 r. i 2019 r. (do 30 września) Urząd uregulował zobowiązania  
z tytułu zaciągniętych jedenastu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie  
122 421,0 tys. zł (odpowiednio 47 049,9 tys. zł, 48 691,4 tys. zł i 26 679,7 tys. zł),  
z tego 94 369,6 tys. zł stanowiły rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych 
(odpowiednio 36 880,5 tys. zł, 38 708,2 tys. zł i 18 781,0 tys. zł), a 28 051,4 tys. zł 
                                                      
23 Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 2017/S 054-099743 z 17 marca 2017 r. 
24 Dz. U. z 2019 r. poz.1843. 
25 Interpretacja Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczona na stronie internetowej 
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/udzielanie-zamowien-
publicznych-przez-zamawiajacego-stosujacego-szczegolna-procedure-przewidziana-przez-wewnetrzne-
regulacje-organizacji-miedzynarodowej. 
26 Dalej: WPF. 
27 Uchwały: Nr 463.XXXIII.2016 z 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Częstochowy na lata 2017–2031 (zmieniona uchwałami Nr 521.XXXVIII.2017 z 27 marca 2017 r.  
i Nr 586.XL.III.2017 z 18 sierpnia 2017 r.); Nr 732.XLVIII.2017 z 22 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2018–2033; Nr 29.IV.2018 z 20 grudnia 2018 r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2019-2033. 
28 Relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym wydatków z tytułów określonych w art. 243 
ust. 1 pkt 1-4 ustawy o finansach publicznych (m.in. spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym 
roku odsetkami) do planowanych dochodów ogółem budżetu. 
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stanowiły wydatki z tytułu odsetek (odpowiednio 10 169,4 tys. zł, 9 983,3 tys. zł  
i 7 898,7 tys. zł). 

W wyniku badania regulowania zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego 4 grudnia 
2017 r. ustalono, że kwartalne raty odsetkowe zostały zapłacone od jednego do 
czterech dni przed terminami ustalonymi w harmonogramach29. Łączna kwota 
wydatków z tego tytułu wyniosła 2 094,9 tys. zł (536,3 tys. zł w 2018 r.  
i 1 558,6 tys. zł do 30 września 2019 r.). 

 (akta kontroli str. 18-37) 

2.3. W okresie objętym kontrolą wielkości planowanych potrzeb finansowych Miasta 
netto30 i brutto31 ustalane były na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta  
w sprawie zasad i trybu opracowania materiałów do projektu budżetu Miasta  
i Wieloletniej Prognozy Finansowej przez wydziały Urzędu Miasta oraz jednostki 
organizacyjne Miasta32.  

 (akta kontroli str. 38-51) 

Przyjęte w uchwałach budżetowych na 2017 r. i 2018 r. planowane potrzeby 
pożyczkowe netto wyniosły odpowiednio 39 426,9 tys. zł33 i 63 474,2 tys. zł34, 
a potrzeby pożyczkowe brutto –  76 307,3 tys. zł35 i 102 182,4 tys. zł36. Potrzeby te 
(według powyższych uchwałach) miały zostać pokryte:  

− w 2017 r. – potrzeby netto: transzą kredytu zaciągniętego w EBI w 2013 r. 
(19 000,0 tys. zł), transzą kredytu zaciągniętego w EBI w 2017 r.  
(14 200,5 tys. zł), wolnymi środkami rozumianymi jako nadwyżka środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikającymi z rozliczeń 
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (6 226,3 tys. zł), a potrzeby brutto: transzą 
kredytu zaciągniętego w EBI w 2013 r. (19 000,0 tys. zł), transzą kredytu 
zaciągniętego w EBI w 2017 r. (28 300,0 tys. zł), wolnymi środkami  
(28 584,8 tys. zł), spłatą udzielonych pożyczek (422,5 tys. zł); 

− w 2018 r. – potrzeby netto: transzą kredytu zaciągniętego w EBI w 2017 r. 
(36 706,0 tys. zł), wolnymi środkami rozumianymi jako nadwyżka środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikającymi z rozliczeń 
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (26 768,2 tys. zł), a potrzeby brutto: transzą 
kredytu zaciągniętego w EBI w 2017 r. (74 000,0 tys. zł), wolnymi środkami 
(26 768,2 tys. zł), spłatą udzielonych pożyczek (1 414,2 tys. zł). 

 (akta kontroli str. 52-64) 

 W 2017 r. i 2018 r. deficyt budżetowy netto wyniósł odpowiednio 12 369,4 tys. zł  
i 40 004,9 tys. zł i był niższy od planowanego odpowiednio o 27 057,5 tys. zł 
(68,6%) i 23 469,3 tys. zł (37,0%).  W 2017 r. Miasto zrealizowało przychody  

                                                      
29 Do 15 marca, 16 czerwca, 17 września i 17 grudnia 2018 r. oraz do 15 marca, 17 czerwca i 16 września 
2019 r. 
30 Wynikających z ustalonego deficytu i źródeł jego pokrycia. 
31 Uwzględniających dodatkowo rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętego długu wynikające z harmonogramu 
jego spłat. 
32 Nr 1693/13 z 12 września 2013 r. 
33 Ostatecznie po zmianach, przyjęte uchwałą Rady Miasta Nr 587.XLIII.2017 z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie 
zmiany w budżecie miasta Częstochowy na rok 2017. 
34 Przyjęte uchwałą Rady Miasta Nr 733.XLVIII.2017 z 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta 
Częstochowy na rok 2018. 
35 Przyjęte uchwałą Rady Miasta Nr 464.XXXIII.2016 z 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta 
Częstochowy na rok 2017 r. 
36 Przyjęte uchwałą Rady Miasta Nr 733.XLVIII.2017 z 22 grudnia 2017 r. 
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w planowanej kwocie 76 307,3 tys. zł, a w 2018 r. – w kwocie 102 471,6 tys. zł, tj.  
o 289,2 tys. zł (0,3%) wyższej od planu37, w tym z tytułu kredytów i pożyczek – 
w kwotach planowanych (w 2017 r. 47 300,0 tys. zł i w 2018 r. 74 000,0 tys. zł). 
Rozchody Miasta zostały zrealizowane w planowanych wielkościach (w całości jako 
spłaty kredytów i pożyczek), tj. 36 880,5 tys. zł w 2017 r. i 38 708,2 tys. zł w 2018 r. 

(akta kontroli str. 246-251) 

2.4. W lutym 2017 r. przeprowadzono analizę wysokości marż w bankach 
komercyjnych (m.in. na podstawie informacji udostępnionych telefonicznie przez 
inne jednostki samorządu terytorialnego), porównując je z potencjalnymi kosztami 
do poniesienia z tytułu planowanego do uruchomienia kredytu z EBI. Z analizy tej 
wynikało, że najniższe koszty generował kredyt w ww. banku. W uzasadnieniu do 
projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w EBI38 stwierdzono, że poza 
niższymi kosztami obsługi kredytu (tj. oprocentowaniem i marżą), niż w przypadku 
kredytów komercyjnych dostępnych na rynku kapitałowym, kredyt ten charakteryzuje 
się karencją w jego spłacie oraz możliwością elastycznego rozłożenia spłat rat 
kapitałowych. 

Ponadto, jak wyjaśniła Skarbnik Miasta, przeprowadzono analizy pod kątem terminu 
zaciągnięcia kredytu z uwzględnieniem kosztów jego obsługi. Od połowy 2017 r., 
w wyniku rozstrzygnięcia przetargu, Miasto mogło korzystać z kredytu w rachunku 
bieżącym, który do czasu osiągnięcia przez WIBOR ON poziomu 1,61% nie 
generował kosztów. W 2017 r. Miasto nie korzystało z kredytu w rachunku bieżącym 
i nie ponosiło z tego tytułu żadnych kosztów, a w latach 2018–2019 kwota 
zapłaconych odsetek z tego tytułu wyniosła 2,20 zł. W związku z tym podjęta została 
decyzja, że w przypadku braku środków na zapłatę zobowiązań, w pierwszej 
kolejności będzie uruchamiany kredyt w rachunku bieżącym, a dopiero pod koniec 
roku (gdy występuje skumulowanie wydatków inwestycyjnych i obowiązek spłaty  
kredytu w rachunku bieżącym) podejmowane były decyzje o pozyskaniu 
(30 listopada 2017 r., 21 grudnia 2017 r., 20 grudnia 2018 r.) transz kredytu z EBI 
(im później zaciągany kredyt, tym niższa kwota odsetek w danym roku). 

(akta kontroli str. 401-402, 408-425) 

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie analizowano możliwości refinansowania 
najdroższych w obsłudze zobowiązań innymi instrumentami finansowymi. 
W szczególności, Skarbnik Miasta przeprowadzała co roku w listopadzie (w latach 
2016–2018) analizę dotyczącą zasadności konsolidacji kredytów komercyjnych.  
W oparciu o pozyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego 
(porównywalnej wielkości) informacje o zaciągniętych przez te jednostki kredytach 
(w latach 2016–2017), a także informacje prasowe (w 2017 r.), ustalano średnią 
wysokość oprocentowania (średnią marżę) tych kredytów, a następnie 
porównywano ją z oprocentowaniem kredytów spłacanych w danym roku przez 
Miasto. W wyniku tych analiz, w 2016 r. i 2017 r. stwierdzono, że pozostała do spłaty 
kwota kredytów wraz z odsetkami była niższa od kosztów, jakie Miasto musiałoby 
ponieść celem konsolidacji tych kredytów. W 2018 r. stwierdzono, że w związku  
z niewielkimi kosztami spłacanych kredytów (niskie marże) oraz faktem, że trzy  
z nich będą spłacone w 2018 r., a jeden w 2019 r., niezasadne jest zaciągnięcie 
nowego kredytu w zamian za pozostałe do spłaty, gdyż jego uruchomienie 
pociągałoby za sobą dodatkowe koszty w postaci prowizji oraz wyższej marży.  

(akta kontroli str. 259-267) 
                                                      
37 Nadwyżka dotyczyła przychodów z tytułu wolnych środków rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych 
na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 
38 Druk BR.1.XXXIX.17. 
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W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki  
w badanym obszarze. 

3. Zarządzanie płynnością budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego 
3.1. Na podstawie art. 264 ust. 3 ufp, Rada Miasta w uchwałach w sprawie 
uchwalenia budżetu Miasta na 2017 r., 2018 r. i 2019 r.39, upoważniła Prezydenta 
Miasta m.in. do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych 
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.  

(akta kontroli str. 54, 59, 64 i 68) 

W okresie objętym kontrolą, w Urzędzie postępowano zgodnie ze schematem 
lokowania wolnych środków budżetowych, ustalonym w dniu 12 marca 2015 r. przez 
ówczesnego Zastępcę Prezydenta. Według tego schematu, Kierownik Referatu 
Księgowości i Sprawozdawczości Budżetowej w Wydziale Budżetu i Analiz Urzędu 
zobowiązany był do codziennego przedkładania Skarbnikowi Miasta informacji  
o stanie środków na rachunku bankowym Miasta. W przypadku, gdy stan tych 
środków wskazywał na możliwość dokonania lokaty, winna być sporządzona analiza 
potrzeb obejmująca: wszystkie terminowe wydatki, takie jak wynagrodzenia, składki 
ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wydatki wynikające z zawartych 
umów (zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez jednostki Miasta) oraz 
ustalone wolne środki, które mogą być lokowane na okresy dłuższe niż lokata O/N 
(wraz z wykazem kwot i terminów lokat). Według schematu, wyboru banku, 
w którym miały być ulokowane wolne środki, dokonywał Skarbnik Miasta po 
porównaniu ofert uzyskanych od banków telefoniczne (w praktyce z rozmów 
telefonicznych sporządzano notatki służbowe) i wyborze oferty najkorzystniejszej  
(w przypadkach ofert o zbliżonym oprocentowaniu, celem dywersyfikacji ryzyka 
tworzone były lokaty w różnych bankach). O każdorazowej lokacie wolnych środków 
budżetowych, Skarbnik Miasta zobowiązany był informować kierownictwo Urzędu  
na cotygodniowych posiedzeniach Kolegium Prezydenta.  

(akta kontroli str. 189, 439-502) 

W okresie objętym kontrolą, w Urzędzie utworzono 129 lokat krótkoterminowych,  
z tego 40 w 2017 r., 42 w 2018 r. i 17 w 2019 r. (stan na 19 listopada), na których 
ulokowano środki w kwocie od 1 500,0 tys. zł do 32 000,0 tys. zł, na okres od 5 do 
66 dni. W wyniku utworzenia tych lokat Miasto uzyskało dochody z tytułu odsetek  
w łącznej kwocie 960,1 tys. zł, z tego 559,7 tys. zł w 2017 r., 287,8 tys. zł w 2018 r.  
i 112,6 tys. zł w 2019 r. (do września). 

Ponadto, środki były lokowane na lokatach O/N.  Miasto uzyskało z tego tytułu 
dochody w łącznej kwocie 161,0 tys. zł, z tego 109,1 tys. zł w 2017 r., 32,1 tys. zł  
w 2018 r. i 19,7 tys. zł w 2019 r. (do września). 

(akta kontroli str. 274-297) 

W sprawie niestosowania innych instrumentów finansowych, określonych w art. 48 
ust. 1 ufp, Skarbnik Miasta wyjaśniła m.in., że instrumenty te charakteryzują się 
średnim bądź długim okresem odkupu i nie dają możliwości szybkiego odzyskania 
kapitału bez straty zaangażowanych środków, w przypadku wystąpienia pilnych  

                                                      
39 Odpowiednio Nr 464.XXXIII.2016 z 22 grudnia 2016 r., Nr 733.XLVIII.2017 z 22 grudnia 2017 r.  
i Nr 30.IV.2018 z 20 grudnia 2018 r. 
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i nieprzewidzianych płatności. Wyjaśniła również, że z przeprowadzonej w 2017 r. 
analizy ekonomicznej opłacalności lokat terminowych w bankach komercyjnych oraz 
depozytów Ministra Finansów wynikało, że bardziej opłacalne jest lokowanie 
wolnych środków w bankach komercyjnych. 

(akta kontroli str. 439-440) 

3.2. W Urzędzie prowadzono rachunek bieżący, na którym konsolidowane były 
wolne środki Urzędu i jednostek podległych. W okresach objętych badaniem  
(I kwartał 2017 r., I kwartał 2018 r. i I kwartał 2019 r.), średni stan dzienny wolnych 
środków otrzymanych z jednostek podległych wynosił odpowiednio: 1 477,9 tys. zł, 
2 112,1 tys. zł i 2 267,5 tys. zł, a średni stan wolnych środków na koniec dnia po 
konsolidacji – 19 448,1 tys. zł, 16 124,1 tys. zł i 21 897,3 tys. zł. W objętych 
badaniem okresach utworzono z wolnych środków lokaty krótkoterminowe, 
odpowiednio: 18 na łączną kwotę 128 500,0 tys. zł40, 21 na łączną kwotę  
159 000,0 tys. zł41 i dziewięć na łączną kwotę 87 200,0 tys. zł42 (odsetki z tego tytułu 
wyniosły 416,6 tys. zł43). Pozostałe wolne środki na koniec każdego dnia (po 
konsolidacji), Urząd przekazywał na lokaty O/N, z których uzyskał (w pierwszym 
kwartale 2017 r., 2018 r. i 2019 r.) odsetki w łącznej kwocie 75,4 tys. zł44.  

(akta kontroli str. 252-258) 

NIK zwraca uwagę, że w okresach objętych badaniem występowały jednak okresy 
dłuższe niż 10 dni, w których Miasto posiadało na rachunku bankowym nadwyżki 
wolnych środków ponad przewidywane potrzeby wydatkowe (w styczniu i lutym 
2017 r. i 2019 r.)45, nie lokowano ich jednak w instrumentach o wyższej rentowności 
(lokatach terminowych), poprzestając na lokatach O/N.  

(akta kontroli str. 252-258 i 519-526) 

W powyższej sprawie Skarbnik Miasta wyjaśniła m.in., że lokowanie wolnych 
środków wymaga bardzo szczegółowej analizy uwzględniającej: 

− terminy bankowe, tj. godziny, do których można zakładać lokaty (dyspozycje 
założenia lokaty i przelania środków można składać do godziny 14.00,  
w sytuacji gdy później może pojawić się potrzeba uruchomienia środków  
w związku z nieprzewidzianymi zdarzeniami); 

− okres niezbędny do ulokowania środków (w praktyce założenie lokaty 
jednodniowej wymaga wyłączenia środków z obrotu na okres trzech dni, a lokaty 
dwudniowej – na okres czterech dni); 

− zabezpieczenie środków na tzw. nieprzewidziane zapotrzebowania (wpływające 
z jednostek podległych w dniu wymagalności zobowiązania); 

− ryzyko braku zwrotu w terminie ulokowanych środków, bądź ich wpływ 
w godzinach późniejszych (zagrażające terminowości realizacji zobowiązań 
Miasta). 

Skarbnik Miasta wyjaśniła również, że „(...) Nieostrożne ulokowanie środków może 
prowadzić do konieczności zerwania lokaty co z kolei narazić może na utratę 

                                                      
40 Na okresy od sześciu do 42 dni. 
41 Na okresy od ośmiu do 70 dni. 
42 Na okresy od ośmiu do 21 dni. 
43 W tym: 170,0 tys. zł w I kwartale 2017 r., 187,3 tys. zł w I kwartale 2018 r. i 59,3 tys. zł w I kwartale 2019 r. 
44 W tym: 56,7 tys. zł w I kwartale 2017 r., 7,8 tys. zł w I kwartale 2018 r. i 10,9 tys. zł w I kwartale 2019 r. 
45  Od 20 729,0 tys. zł do 43 864,6 tys. zł (w dniach od 2 do 24 stycznia 2017 r.), od 8 205,6 tys. zł do  
50 814,1 tys. zł (w dniach od 10 do 22 lutego 2017 r.), od 14 565,1 tys. zł do 25 574,4 tys. zł (w dniach od 2 do 
15 stycznia 2019 r.), od 19 768,5 tys. zł do 30 171,6 tys. zł (w dniach od 24 stycznia do 5 lutego 2019 r.). 
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odsetek (nie tylko od lokaty ale również tych, które Miasto by osiągnęło gdyby środki 
były oprocentowane w trybie O/N). Jeżeli bank nie uznałby zerwania lokaty w danym 
dniu, nie mając np. środków na ich natychmiastowy zwrot, to mogłoby to skutkować 
niezrealizowaniem przelewów, powstaniem zobowiązań wymagalnych i odsetek 
karnych. Toteż lokowanie wolnych środków musi być działaniem rozważnym, 
poprzedzonym dogłębną analizą potencjalnych ryzyk, co w przypadku Miasta jest 
szczególnie istotne (...) Ponadto należy wskazać, że w wymienionych okresach stan 
środków ulegał systematycznemu zmniejszaniu od początku do końca danego 
okresu. Wynika z tego, że nie było możliwości ustalenia pewnej bezpiecznej kwoty, 
którą można by ulokować (...)”. Skarbnik Miasta wyjaśniła ponadto, że „(...) styczeń 
jest miesiącem szczególnie niekorzystnym do podejmowania decyzji  
o przekazywaniu środków na terminowe lokaty, z uwagi na spływające 
zobowiązania dotyczące roku ubiegłego i terminy płatności przypadające na  
I dekadę miesiąca, brak wpływów w podatku dochodowym od osób fizycznych (...), 
brak wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych (...)”. 

(akta kontroli str. 528-531) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki  
w badanym obszarze. 

4. Prawidłowość sporządzania sprawozdań Rb-Z w latach 
2017–2018 oraz ewidencjonowania tytułów dłużnych 
w księgach rachunkowych jednostki samorządu 
terytorialnego 
4.1. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów  
z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów 
publicznych w zakresie operacji finansowych46, dane wykazane w łącznych 
sprawozdaniach Miasta Rb-Z za IV kwartał 2017 r. i 2018 r. stanowiły sumę  
danych wykazanych w sprawozdaniach jednostkowych, tj. w sprawozdaniach 
sporządzonych przez wszystkie jednostki podległe oraz we własnym sprawozdaniu 
jednostkowym (Urzędu będącego jednostką budżetową, jak i jej organu), w ujęciu 
przedmiotowym i podmiotowym. Łączne sprawozdania Miasta Rb-Z za IV kwartał 
2017 r. i 2018 r. zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Katowicach47 odpowiednio 20 lutego 2018 r. i 20 lutego 2019 r., tj. w terminie 
określonym w załączniku nr 7 do ww. rozporządzenia. 

 (akta kontroli str. 190-209) 

4.2. Zobowiązania w jednostkowych sprawozdaniach Rb-Z (Urzędu i organu) za  
IV kwartał 2017 r. i 2018 r. (część A Zobowiązania według tytułów dłużnych) 
wykazano zgodnie z § 1 ust. 1, § 2 i § 3 załącznika nr 9 do rozporządzenia MF  
w sprawie sprawozdań w zakresie operacji finansowych, tj. w wartości nominalnej 
oraz w prawidłowym układzie podmiotowym (wierzyciel) i przedmiotowym (tytuł 
dłużny), wynikającym z dowodów księgowych oraz zapisów na kontach 134 – 
„Kredyty bankowe” i 260 – „Zobowiązania finansowe”. W sprawozdaniach tych, jak 
również na ww. kontach, uwzględniono odpowiednio wszystkie kredyty bankowe  
 

                                                      
46 Dz.U. z 2014 r. poz. 1773. Dalej: rozporządzenie MF w sprawie sprawozdań w zakresie operacji finansowych. 
47 Dalej: RIO. 
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i wszystkie pożyczki zaciągnięte przez Miasto, które były spłacane w tych latach 
(zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych nie wystąpiły). 

(akta kontroli str. 202-204, 210-213, 268) 

4.3. W wyniku badania wyciągów bankowych z rachunku bieżącego Miasta  
z listopada i grudnia 2017 r. i 2018 r., harmonogramów spłat kredytów i pożyczek,  
zapisów w paragrafach odsetkowych na koncie księgowym 130 – „Rachunek 
bankowy” oraz wykazów zamówień publicznych prowadzonych przez poszczególne 
komórki organizacyjne Urzędu ustalono, że nie zaciągano innych kredytów  
i pożyczek niż wykazane na kontach odpowiednio 134 – „Kredyty bankowe” i 260 – 
„Zobowiązania finansowe” oraz w jednostkowych sprawozdaniach Rb-Z (Urzędu  
i organu) za IV kwartał 2017 r. i 2018 r. 

W wyniku badania dokumentu pn. Wykaz nieruchomości nabytych na podstawie 
umów cywilno-prawnych na własność lub w użytkowanie wieczyste w latach 2017-
2018 oraz wyciągów bankowych za grudzień 2017 r., styczeń i grudzień 2018 r. oraz 
styczeń 2019 r. ustalono, że nie wystąpiły przypadki zakupów nieruchomości na 
raty.  

 (akta kontroli str. 220- 222, 268) 

4.4. Kontrola kompleksowej gospodarki finansowej Miasta w latach 2011–2016 (do 
12 lutego), prowadzona48 przez RIO wykazała, że Miasto nieterminowo uregulowało 
zobowiązanie z tytułu podatku od nieruchomości za 2013 r. w łącznej kwocie  
941,3 tys. zł (wynikającej z korekty deklaracji podatku od nieruchomości 
sporządzonej 12 grudnia 2013 r.). W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 4 maja  
2016 r.49 Prezes RIO sformułował wniosek o wzmocnieniu nadzoru nad 
pracownikami Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu w zakresie 
przygotowania materiałów do zmiany planu finansowego Urzędu, w sposób 
zapewniający terminowe i zgodne z planem finansowym regulowanie zobowiązań 
finansowych Miasta.    

(akta kontroli str.  226-227, 241-245) 

W Urzędzie funkcjonował następujący system identyfikowania zobowiązań 
wymagalnych:  

− przy ewidencjonowaniu w systemie finansowo-księgowym dowodu księgowego, 
z którego wynikało zobowiązanie, pracownik Urzędu wprowadzał termin jego 
płatności (pole „Data płatności”); 

− przy ewidencjonowaniu w systemie finansowo-księgowym wyciągu bankowego, 
pracownik Urzędu przyporządkowywał go do odpowiedniego dowodu 
księgowego (co powodowało automatyczne wypełnienie pola: „Data faktycznej 
realizacji”); 

− przy generowaniu sprawozdania RB-28s z wykonania planu wydatków 
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego system analizował dowody, 
które nie zostały powiązane z wyciągami bankowymi i których „Data płatności” 
była wcześniejsza niż „Data sprawozdania”, a wynik analizy wykazywany był  
w odpowiednich pozycjach sprawozdania dla zobowiązań wymagalnych; 

− pracownik Urzędu weryfikował te pozycje z dokumentami źródłowymi, wystawiał 
dokument księgowy PK – „Polecenie księgowania” i dokonywał stosownych 

                                                      
48 W okresie od 1 grudnia 2015 do 12 lutego 2016 r. 
49 Nr WK-610/46/4/15/16. 
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zapisów na koncie pozabilansowym 986 – „Kwartalny stan zobowiązań 
wymagalnych ujmowanych w sprawozdaniu RB-Z”.  

Wartość zapisów na koncie 986 – „Kwartalny stan zobowiązań wymagalnych 
ujmowanych w sprawozdaniu RB-Z” na koniec 2017 r. i 2018 r. była zgodna z kwotą 
zobowiązań wymagalnych wykazanych w jednostkowych sprawozdaniach Rb-Z 
(Urzędu i organu) za IV kwartał odpowiednio 2017 r. i 2018 r.  

(akta kontroli str. 215-219, 223-225) 

W wyniku badania 100 dowodów księgowych (49 z 2017 r. i 51 z 2018 r.) na łączną 
kwotę 1 731,4 tys. zł (odpowiednio 1 079,6 tys. zł i 651,8 tys. zł)50 składającą się na 
salda kredytowe wybranych kont rozrachunkowych51 (stanowiącą 6,4% wartości 
sald tych kont na koniec 2017 r. i 2018 r.), ustalono, że z wyjątkiem zobowiązań 
wymagalnych w łącznej kwocie 87,2 tys. zł (udokumentowanych trzema dowodami), 
które zostały prawidłowo wykazane w jednostkowym sprawozdaniu Rb-Z (Urzędu  
i organu) za IV kwartał 2018 r., wystąpiły wyłącznie zobowiązania niewymagalne na 
koniec danego roku (nie wykazane w powyższych sprawozdaniach). 

 (akta kontroli str. 226-239) 

W wyniku badania zobowiązań wynikających z wybranych 30 faktur (z tego 15 
wystawionych w 2017 r. i zapłaconych w styczniu 2018 r. na łączną kwotę  
175,5 tys. zł oraz 15 faktur wystawionych w 2018 r. i zapłaconych w styczniu   
2019 r. na łączną kwotę 315,8 tys. zł), które nie zostały ujęte w jednostkowych 
sprawozdaniach Rb-Z (Urzędu i organu) za IV kwartał odpowiednio 2017 r. i 2018 r., 
ustalono, że na koniec odpowiednio 2017 r. i 2018 r. zobowiązania te były 
niewymagalne. 

(akta kontroli str. 202-204, 240) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki  
w badanym obszarze. 

 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków. 

 

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 o NIK, 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. Prawo 

                                                      
50 Wystawionych przez losowo wybranych 20 kontrahentów (po 10 z każdego roku). 
51 200-2 – „Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami – fundusze europejskie – zobowiązania - fundusze 
pomocowe”, 202 – „Zobowiązania wobec dostawców”, 207 – „Zobowiązania z tytułu realizacji zadań z zakresu 
ochrony środowiska”, 240 – „Pozostałe rozrachunki”. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do 
wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie 
zastrzeżeń. 

 

Katowice, dnia 20 grudnia 2019 r. 

 

 

Kontrolerzy 
Andrzej Pakuła 

Gł. specjalista kontroli państwowej 

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

 

 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Katowicach 

 

 

. 

 

Tomasz Raszka 
Gł. specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

 

 

 

 

 


