
 
 

 
 

  
 
LRZ.410.024.01.2019 
 
 

Piotr Przytocki 
Prezydent Miasta Krosna 
Urząd Miasta Krosna 
ul. Lwowska 28a 
38-400 Krosno 

 
 
 
 
 
 
 

WYSTĄPIENIE 
POKONTROLNE 

 
 

P/19/013 Zarządzanie długiem publicznym i płynnością jednostek sektora finansów publicznych 
 

 
  



 

2 

I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno (dalej Urząd) 

 

Piotr Przytocki, Prezydent Miasta Krosna, od 12 listopada 2002 r. 

 

1. Cele zarządzania długiem publicznym; 

2. Zarządzanie długiem jednostki samorządu terytorialnego; 

3. Zarządzanie płynnością budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 

4. Prawidłowość sporządzania sprawozdań Rb-Z1 oraz ewidencjonowania tytułów 
dłużnych w księgach rachunkowych jednostki samorządu terytorialnego. 

 

Lata 2017 – 2019 (do 6 grudnia 2019 r.) 

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

 

 

 Magdalena Grabowska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 1.
kontroli nr LRZ/170/2019 z 10 października 2019 r.  

 Roman Tadla, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 2.
nr LRZ/184/2018 z 12 listopada 2019 r. 

(akta kontroli str. 1-7) 

 

                                                      
1 Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 
2 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm., dalej: ustawa o NIK 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie zarządzanie przez Gminę Miasto Krosno 
(dalej Gmina lub Miasto Krosno) długiem publicznym i płynnością budżetu.  

W Urzędzie wypracowano i stosowano dobre praktyki w zarządzaniu zadłużeniem. 
Stan zadłużenia oraz potrzeby pozyskiwania środków finansowych, niezbędnych do 
realizacji zaplanowanych zadań, monitorowane były na bieżąco. W okresie objętym 
kontrolą, kredyty na finansowanie deficytu budżetu zostały zaciągnięte w trybie 
zamówień publicznych. Wszystkie zobowiązania dłużne spłacane były w terminach 
przewidzianych w harmonogramach spłat. Wykorzystywano również możliwość 
wcześniejszej spłaty rat kredytowych, co obniżało koszty kredytu.  

Dobre praktyki zostały także wypracowane i stosowane w zakresie gromadzenia 
informacji finansowych, a także ich przetwarzania, w celu efektywnego 
podejmowania decyzji dotyczących deponowania środków finansowych, a tym 
samym zarządzania płynnością budżetu Gminy. W Urzędzie na bieżąco 
monitorowano rynkowe propozycje efektywnego lokowania wolnych środków 
finansowych, eliminując jednocześnie ryzyko występowania kosztów przejściowych 
niedoborów finansowych.  

Wypracowane i stosowane dobre praktyki w zakresie zarządzania zadłużeniem 
i płynnością finansową nie zostały ujęte w formie dokumentu określającego politykę 
zarządzania długiem i płynnością oraz sposób monitorowania stopnia osiąganych 
celów. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, dla usprawnienia systemu kontroli 
zarządczej zasadnym byłoby opracowanie procedur zarządzania długiem, 
określających zakres działań oraz obowiązków i uprawnień pracowników. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia sprawozdania Rb-Z za IV kwartał 2017 r. 
oraz 2018 r.: łączne sporządzone przez Gminę oraz jednostkowe sporządzone 
przez Urząd. Do sprawozdań łącznych przeniesiono dane ze wszystkich 
sprawozdań jednostkowych, wymagających uwzględnienia w sprawozdaniach 
Gminy. W sprawozdaniach jednostkowych Urzędu rzetelnie zaprezentowano dane 
o zadłużeniu. Rzetelność tę zapewniały stosowane zasady ewidencji i obliczania 
długu. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 

1. Cele zarządzania długiem jednostki samorządu 
terytorialnego 

W Urzędzie kontrola zarządcza realizowana była na podstawie zarządzenia nr 31/15 
Prezydenta Miasta Krosna z dnia 8 stycznia 2015 r5. Nie został natomiast 
opracowany odrębny dokument określający, w jaki sposób należy zarządzać 
długiem oraz z jakich instrumentów – i w jakim stopniu – korzystać, aby osiągnąć 
zakładane cele.  

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
4 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. 
5 Zarządzenie nr 31/15 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie kontroli zarządczej 

w Urzędzie Miasta Krosna 
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Skarbnik Miasta Krosna wyjaśnił, że decyzje w tym zakresie podejmowane są 
w oparciu o wieloletnie doświadczenie oraz wypracowane dobre praktyki, mające na 
celu minimalizację kosztów i pozyskanie najtańszego pieniądza na finansowanie 
inwestycji miejskich i przejściowego deficytu. 

W Urzędzie na bieżąco monitorowano poziom zadłużenia i podejmowano decyzje 
odnośnie wyboru narzędzi obniżania kosztów obsługi zadłużenia. Podjęcie decyzji, 
dotyczących wyboru formy pozyskania środków finansowych, poprzedzała analiza 
rynkowa. W okresie objętym kontrolą, na potrzeby finansowania planowanego 
deficytu budżetowego, Gmina korzystała z: kredytów długoterminowych 
zaciąganych w bankach komercyjnych w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych6 (PZP), pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim 
Funduszu Ochronny Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowym Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, obligacji komunalnych, zakupów 
ratalnych oraz faktoringu7 przy realizacji zadań inwestycyjnych. 

Kwoty zaciąganych zobowiązań długoterminowych szacowane były w oparciu 
o przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu. Okres spłaty jak również 
jego harmonogram ustalane były na podstawie indywidualnych wskaźników 
zadłużenia Gminy. W postępowaniach o zamówienia publiczne na udzielenie 
kredytów określano możliwość dokonania wcześniejszych spłat, bez dodatkowych 
kosztów z tego tytułu.  

 (akta kontroli str. 8-31) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
W ocenie NIK, brak określonych zasad, celów i mierników zarządzania długiem nie 
wpłynął znacząco na realizację polityki w tym zakresie. Wypracowane dobre praktyki 
pozyskiwania źródeł finansowania deficytu budżetu, bieżące monitorowanie stanu 
zadłużenia oraz potrzeb pozyskiwania niezbędnych środków finansowych, 
zapewniały dobór najkorzystniejszych form finansowania. 

 

2. Zarządzanie długiem jednostki samorządu 
terytorialnego. 

2.1 Prawidłowość zaciągania zobowiązań 

Od stycznia 2017 r. do dnia zakończenia kontroli, Gmina zaciągnęła zobowiązania 
na łączną kwotę 136 014 722,74 zł. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania 
z tytułu: trzech kredytów zaciągniętych w roku 2017 i 2018 w łącznej wysokości 
62 240 497,40 zł, obligacji wyemitowanych w 2018 r. na kwotę 50 000 000 zł oraz 
umowy spłaty wierzytelności w wysokości 23 774 225,34 zł. 

Zaciąganie wszystkich zobowiązań długoterminowych poprzedzane było podjęciem, 
przez Radę Miasta Krosna, uchwał – w trybie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b) oraz c) 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym8 – w sprawie wyrażenia 
zgody na zaciągnięcie danego kredytu. Uchwały wskazywały przeznaczenie 
zobowiązań, sposoby zabezpieczenia, formy oraz źródła ich spłaty. We wszystkich 
przypadkach Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie (dalej RIO) podjęła 

                                                      
6 Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 
7 Wykup przez podmiot świadczący usługę faktoringu (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności 

przedsiębiorstw (faktorantów) należnych im od kontrahentów odbiorców.  
8 Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm. 
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uchwały, w trybie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych9 (ufp), pozytywnie opiniujące możliwość spłaty kredytu przez Gminę. 
Zaciągnięte zobowiązania spełniały wymogi art. 92 ust. 2 ufp. Każda badana umowa 
kredytowa podpisana była przez Prezydenta Miasta Krosna oraz zawierała 
kontrasygnatę Skarbnika. 

Zobowiązania długoterminowe zaciągane były przez Gminę w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie PZP. Zawarte umowy nie zawierają zapisów 
dopuszczających kapitalizację odsetek. Dyskonto od obligacji emitowanych przez 
Gminę nie przekraczało 5%. Do szacowania wartości zamówień, zgodnie z art. 34 
ust. 4 pkt 1 PZP, przyjmowano łączną wartość prowizji, odsetek i innych opłat. 
Uchwały budżetowe Rady Miasta Krosna podejmowane były w oparciu o wieloletnie 
prognozy finansowe. Opinie RIO do uchwał budżetowych potwierdzały możliwość 
finansowania przez jednostkę deficytu. Uchwały RIO dotyczące wieloletnich prognoz 
finansowych potwierdzały zgodność projektów z przepisami art. 243 ufp. W okresie 
objętym kontrolą nie nastąpiło przekroczenie limitu zobowiązań określonego 
w uchwałach budżetowych podjętych przez Radę Miasta. Indywidualny Wskaźnik 
Zadłużenia (IWZ) był wyliczany za pomocą programu finansowego BeSTi@. 
Wszystkie zobowiązania uwzględnione w sprawozdaniach Rb-Z były ujmowane 
w zadłużeniu i uwzględniane przy obliczeniach tego wskaźnika. 

(akta kontroli str. 23-32, 332-473) 
 

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

 

2.2 Terminowość spłaty zobowiązań 

W przypadku trzech zobowiązań długoterminowych, zaciągniętych przez Gminę 
w latach 2017 – 2019, początek spłaty kapitału był przewidziany na 31 grudnia 
2019 r. lub w latach następnych. Harmonogramy zaciągniętych pożyczek i kredytów 
długoterminowych przewidywały wpłatę rat odsetkowych i kapitałowych na koniec 
poszczególnych kwartałów.  

Harmonogram spłaty kredytu zaciągniętego w Podkarpackim Banku Spółdzielczym10 
(dalej PBS) na kwotę 10 mln zł, przewidywał spłatę 7 mln zł w 2019 r. w czterech 
ratach wynoszących 1 750 000 zł każda, płatnych do 31 marca, 30 czerwca, 
30 września oraz 31 grudnia 2019 r. Z przedłożonego na potrzeby kontroli NIK 
zestawienia analitycznego obrotów na koncie 134-1-001 wynika, iż druga, trzecia 
oraz czwarta rata ww. zobowiązania (łącznie 5 250 000 zł) zostały uregulowane 
przed terminem określonym w umowie kredytowej, tj. 21 maja 2019 r. Zobowiązania 
wynikające z pozostałych zawartych umów kredytowych/finansowych spłacane były 
w terminach określonych w harmonogramach spłat.  

Prezydent Miasta Krosna wyjaśnił, iż kredyt w wysokości 10 mln zł uzyskany w PBS, 
zaciągnięty został w związku z nieprzekazaniem przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego, refundacji kosztów zakupu autobusów 
niskoemisyjnych, dokonanego w ramach realizowanego projektu. Druga, trzecia 
oraz czwarta rata kredytu na rok 2019, w łącznej wysokości 5 250 000, zostały 
spłacone po otrzymaniu ww. refundacji w wysokości 13,4 mln zł. Lokowanie tych 
środków nie było możliwe ze względu na prognozowane przejściowe niedobory 
finansowe. Korzyści wynikające z wcześniejszej spłaty kredytu wyliczono na kwotę 
48 tys. zł. Pozostała kwota w wysokości 5 mln zł została zdeponowana na lokacie 
                                                      
9  Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm. 
10 Harmonogram określony w § 4 ust 1 umowy kredytowej nr 144/2/KORK/2018 z 21 grudnia 2018 r. 
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krótkoterminowej. Wcześniejsza spłata kredytu poprzedzona była analizą 
potencjalnych możliwości uzyskania wpływów z lokat oraz kosztów zaciągniętego 
kredytu.  

W ramach wyemitowanych obligacji komunalnych11 o wartości 50 000 000 zł, na 
dzień 12 listopada 2019 spłacono odsetki w wysokości 1 164 790,68 zł. Wypłacono 
je obligatariuszom, przy przyjętym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym.  

 (akta kontroli str. 23-32, 474-521) 
 

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

 

2.3 Minimalizacja kosztów obsługi długu i realizacja innych celów 
zarządzania długiem 

W latach 2017 – 2018, planowany w uchwałach Rady Miasta Krosna deficyt budżetu 
wynosił odpowiednio 28 915 301 zł oraz 49 090 718 zł. W roku 2017 uchwalono 
przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 41 091 320 zł oraz limit 
zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 41 111 320 zł. W 2018 roku 
uchwalono kwotę 15 706 723 zł przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów 
i pożyczek. Limit zobowiązań wynosił 85 706 723 zł, z czego 50 000 000 zł 
dotyczyło sprzedaży papierów wartościowych.  
W specyfikacji istotnych warunków zamówienia, do trzech badanych postępowań 
dotyczących zawarcia umów kredytowych, określono możliwość wcześniejszej 
spłaty kredytu oraz naliczanie odsetek i marży od faktycznie pobranych transzy. 
Warunkiem udzielenia zamówienia publicznego było prawo zamawiającego do 
niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 
Kryteriami wybory ofert były cena (60%) oraz termin uruchomienia kredytu (40%).  

Skarbnik Miasta Krosna wyjaśnił, iż kwoty kredytu szacowane są w oparciu 
o przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu, a uruchamiane są 
w transzach na pokrycie niedoboru budżetu i realizację płatności. Okres spłaty 
kredytu, w tym karencję w spłacie kapitału oraz harmonogram spłaty kredytu, ustala 
się z uwzględnieniem indywidualnych wskaźników zadłużenia Miasta. (…) W okresie 
objętym kontrolą nie stwierdzono nadmiernego wzrostu stanu wolnych środków na 
rachunku bieżącym. Przejściowy dodatni stan na rachunku podstawowym 
występował w pierwszym kwartale 2017 i 2018 r. Zasadniczy wpływ na to miało 
przekazanie subwencji oświatowej. 

Miasto Krosno dokonywało analizy możliwości obniżania kosztów obsługi długu. 
Skarbnik wyjaśnił, iż w latach 2017 – 2018, na pokrycie przejściowego deficytu 
budżetu, Miasto korzystało z kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w banku 
prowadzącym obsługę bankową (zgodnie z warunkami przetargu na obsługę 
bankową do kwoty 20 mln zł). Wyjaśnił także, iż koszt tego kredytu był niższy od 
kosztu kredytu długoterminowego, oraz że emisja obligacji komunalnych w 2018 r. 
była tańszym rozwiązaniem niż kredyt długoterminowy. 

(akta kontroli str. 23-275, 721-722) 

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

NIK ocenia pozytywnie działania Gminy w zakresie zarządzania zadłużeniem.  

 

                                                      
11 Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 19 września 2018 r. 
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3. Zarządzanie płynnością budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego. 

3.1 Cele i zasady zarządzania płynnością budżetu w latach 2017 – 
2019 

Miasto Krosno nie opracowało strategii lub wytycznych dotyczących sposobu 
zarządzania wolnymi środkami. Na bieżąco dokonywano jednak analizy stanu 
rachunku bankowego, pod względem najistotniejszych dochodów oraz wydatków. 
Ewidencja głównych wpływów do budżetu oraz wypływów pozwalała na ustalenie 
stanu środków na rachunku bieżącym i podejmowanie decyzji o lokatach.  

Skarbnik Miasta Krosna wyjaśnił, iż na początku 2017 r. analizowano proponowane 
w 2016 r. przez banki marże, w stosunku do okresu lokowania i kwoty (…), 
pozyskano informacje, że potencjalne oferty dla kwot niższych oraz krótszego 
okresu lokowania były mniej korzystne. Dlatego też odstąpiono od lokowania 
wolnych środków, gdyż straty wynikające z przejściowego niedoboru środków 
mogłyby być wyższe od potencjalnego zysku z lokat. 
Deponowane na rachunku bieżącym środki finansowe, w ramach umowy z bankiem 
obowiązującej w latach 2015 – 2018, uzyskiwały oprocentowanie Wibid 1M średnio 
1,46% w roku 2017 oraz 1,44% w 2018 r. Oprocentowanie to było konkurencyjne 
w stosunku do ofert lokat krótkoterminowych, w związku z czym nie poszukiwano 
alternatywnych metod lokowania wolnych środków. W okresie tym zawarte były 
umowy ramowe dotyczące otwierania i prowadzenia rachunków negocjowanych, 
transakcji depozytowych oraz lokat. Skarbnik wyjaśnił również, iż obowiązująca od 
lutego 2019 r. umowa ramowa na obsługę bankową nie przewidywała już tak 
korzystnego oprocentowania. Miasto kierowało zapytanie ofertowe drogą mailową 
do kilku banków. Na podstawie udzielonych odpowiedzi, deponowano środki 
w banku, który przedstawił najlepszą ofertę.  

(akta kontroli str. 23-27, 276-303) 
 

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

 

3.2 Zarządzanie płynnością budżetu w okresie objętym kontrolą. 

W okresie objętym kontrolą przejściowy dodatni stan rachunku podstawowego 
występował w pierwszym kwartale 2017 oraz 2018 r. Wynikał on z przekazania 
subwencji oświatowej w wysokości – odpowiednio – 13 109 972 zł i 13 624 834 zł, 
w tym na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w jednostkach oświaty 
w wysokości 6 554 986 zł i 6 812 417 zł. Gmina nie lokowała środków w tym okresie 
z uwagi na znaczne opóźnienia w przekazywaniu refundacji środków w ramach 
projektów realizowanych w oparciu o Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 oraz korzystne oprocentowanie 
środków zdeponowanych na rachunku bieżącym.12 Sytuacja ta wymuszała 
korzystanie przez Gminę z kredytu odnawialnego, który był korzystniejszy od 
kredytu długoterminowego. Zgodnie z uchwałą budżetową jego limit wynosił 
20 mln zł.  

W 2019 r. lokowane były przejściowe nadwyżki środków budżetowych na krótkie 
okresy, od 4 do 52 dni, w kwotach od 1,5 mln zł do 15 mln zł. Łącznie dokonano 10 

                                                      
12 opisane w sekcji opis stanu faktycznego w obszarze: „Cele i zasady zarządzania płynnością budżetu w latach 

2017-2019” 
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lokat krótkoterminowych. W celu wyboru najkorzystniejszej lokaty każdorazowo 
wysyłano zapytanie ofertowe do trzech lub czterech banków.  

Skarbnik Miasta Krosna wyjaśnił, iż lokowanie wolnych środków w innych bankach 
przynosi dochody z tytułu oprocentowania, a na rachunku bieżącym utrzymywane 
są środki na poziomie zapewniającym regulowanie płatności. Skarbik zwrócił uwagę 
na potencjalne ryzyko wynikające ze stosowania powyższej praktyki w dłuższym 
okresie czasu, jakim mogłoby być uzyskanie mniej korzystnej oferty w nowym  
przetargu na obsługę bankową w 2023 r. Istotnym kryterium wpływającym na cenę 
obsługi bankowej był stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych 
zamawiającego.  

Urząd nie posiadał bieżącego wglądu w stan środków w systemach bankowych 
jednostek podległych oraz jednostek, dla których jest podmiotem tworzącym. 
Prezydent Miasta Krosna wyjaśnił, iż wiedza na temat środków pieniężnych na 
rachunkach bankowych wynikała ze sprawozdań Rb-N.  

(akta kontroli str. 23-31, 276-303, 721-722) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
W ocenie NIK brak przyjętych zasad, celów i mierników zarzadzania płynnością nie 
wpłynął negatywnie na podejmowanie prawidłowych działań w tym zakresie. 
W Urzędzie stosowano dobre praktyki w zakresie gromadzenia informacji 
finansowych oraz ich przetwarzania mającego na celu efektywne podejmowanie 
decyzji dotyczących deponowania środków finansowych. Na bieżąco monitorowano 
rynkowe propozycje efektywnego lokowania wolnych środków finansowych, 
eliminując jednocześnie ryzyko występowania kosztów okresowych niedoborów 
finansowych.  

 

4. Prawidłowość sporządzania sprawozdań Rb-Z w latach 
2017-2018 oraz ewidencjonowania tytułów dłużnych 
w księgach rachunkowych jednostki samorządu 
terytorialnego. 

Łączne sprawozdania Rb-Z za IV kwartał 2017 r. oraz 2018 r., zostały sporządzone 
przez Gminę na podstawie sprawozdań jednostkowych wszystkich miejskich 
jednostek organizacyjnych: sprawozdania Urzędu, sprawozdań 32 pozostałych 
miejskich jednostek budżetowych13 oraz sprawozdania samorządowego zakładu 
budżetowego14. Dane wykazane w sprawozdaniach łącznych wynikały ze 
sprawozdań jednostkowych. W zakresie przedmiotowym i podmiotowym wykazano 
je we właściwych pozycjach sprawozdania łącznego. Sprawozdania łączne zostały 
przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 
określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie 

                                                      
13 Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Komendy Miejskiej Państwowej Straży pożarnej, trzech 

szkół podstawowych, ośmiu miejskich zespołów szkół, dwóch przedszkoli miejskich, jednego liceum 
ogólnokształcącego, pięciu zespołów szkół ponadgimnazjalnych, Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Zespołu Placówek Oświatowych, Miejskiej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej, dwóch domów pomocy społecznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, 
Środowiskowego Domu Samopomocy, Żłobka Miejskiego, Centrum Integracji Społecznej, Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji 

14 Zespołu Krytych Pływalni 
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sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji 
finansowych15. 

Jednostki organizacyjne Gminy sporządziły sprawozdania jednostkowe Rb-Z za 
IV kwartał 2017 r. oraz 2018 r. w systemie do sprawozdawczości BeSTi@. 
Przekazały je także do Urzędu w wersji papierowej. Sprawozdania jednostkowe 
podlegały w Urzędzie analizie i sprawdzeniu pod względem formalno-rachunkowym 
i merytorycznym. Analizie podlegały kwoty: 
− długu spłacanego rozchodami (kredyty, pożyczki, obligacje komunalne) – 

weryfikowano je z danymi w księgach rachunkowych; 
− długu spłacanego wydatkami (spłaty wierzytelności wykupionych przez banki od 

wykonawców realizujących zadania inwestycyjne na rzecz Gminy, zakupy na 
raty) – weryfikowano je z kwotami zobowiązań wykazanych w sprawozdaniach 
Rb-28S oraz dyspozycjami spłat rat według harmonogramów określonych 
w zawartych umowach; 

− zobowiązań wymagalnych – weryfikowano je z kwotami zobowiązań wykazanych 
w sprawozdaniach Rb-28S oraz z danymi w ewidencji księgowej. 

(akta kontroli str. 522-537) 

Kontrolą w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdań jednostkowych Rb-Z 
objęto sprawozdania za IV kwartał 2017 r. oraz 2018 r., sporządzone przez Urząd. 
Informacje przedstawione w części A tych sprawozdań (Zobowiązania według 
tytułów dłużnych) były zgodne z zapisami ksiąg rachunkowych sporządzonymi na 
koniec lat 2017 – 2018, aktualnymi w okresie przeprowadzania kontroli. 

(akta kontroli str. 538-541, 557-562, 578-583, 646-651, 662-666, 687-692) 

W 2017 r. Gmina spłacała zobowiązania z tytułu 10 kredytów bankowych: sześciu 
kredytów udzielonych przez BGK oraz kredytów udzielonych przez: PEKAO SA, 
Bank Spółdzielczy w Bieczu, ING Bank Śląski, BRE Bank. W 2018 r. Gmina 
dodatkowo zaciągnęła kredyt w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku. 
Wszystkie kredyty bankowe ujęte były w ewidencji księgowej organu Gminy, na 
koncie 134 – Kredyty bankowe16. Ewidencja szczegółowa do konta 134 prowadzona 
była według poszczególnych umów o udzielenie kredytów i umożliwiała ustalenie 
stanów zadłużenia z tytułu każdej umowy kredytowej.  

Według stanu na koniec 2017 r. zobowiązania z tytułu kredytów bankowych 
wynosiły ogółem 135.826.263,81 zł, a na koniec 2018 r. – 122.955.599,81 zł. 
Zostały one prawidłowo wykazane w sprawozdaniach Rb-Z za IV kwartał 2017 r. 
oraz 2018 r. Kwoty tych zobowiązań uwzględniono w łącznych kwotach zobowiązań 
z tytułu kredytów i pożyczek, kredytów i pożyczek długoterminowych oraz kredytów 
i pożyczek zaciągniętych w bankach, podanych w tych sprawozdaniach. 

(akta kontroli str. 538-583) 

W latach 2017 – 2018 Gmina spłacała trzy pożyczki udzielone przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej17 oraz jedną pożyczkę 

                                                      
15 Dz. U. z 2014 r. poz. 1773. Zgodnie z załącznikiem nr 7 tego rozporządzenia, w terminie do 23 lutego, zarządy 

jednostek samorządu terytorialnego przekazują sprawozdania Rb-Z za IV kwartał do regionalnych izb 
obrachunkowych. Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2017 r. Gmina Miasto Krosno przekazała do RIO 
w Rzeszowie w dniu 20 lutego 2018 r., a sprawozdanie za IV kwartał 2018 r. – 30 stycznia 2019 r. 

16 W przypadku trzech kredytów inwestycyjnych udzielonych przez BGK jednocześnie ze środków własnych tego 
banku oraz ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego, na koncie 134 – Kredyty bankowe 
oddzielnie ewidencjonowano zobowiązania wynikające z dwóch różnych źródeł finansowania 

17  Pożyczka na podstawie umowy z 15 czerwca 2011 r. na dofinansowanie zadania Rozdział kanalizacji 
ogólnospławnej w ulicy Legionów, pożyczka na podstawie umowy z 9 września 2011 r. na dofinansowanie 
zadania Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie miasta Krosna – zlewnia rzeki Lubatówka, pożyczka 
na podstawie umowy z 9 września 2011 r. na dofinansowanie zadania Budowa kanalizacji deszczowej 
w Zespole Staromiejskim ul. Franciszkańska, Spółdzielcza, Ordynacka, Kazimierza Wielkiego, Sienkiewicza 
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udzieloną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej18. 
Pożyczki te zostały ujęte w ewidencji księgowej na koncie 260 – Zobowiązania 
finansowe. Ewidencja analityczna do tego konta prowadzona była według 
poszczególnych umów pożyczek i umożliwiała ustalenie stanu zobowiązań z tytułu 
każdej umowy. 

Według stanu na koniec 2017 r. zobowiązania z tytułu pożyczek wynosiły łącznie 
3.550.189 zł, z czego z tytułu pożyczek w WFOŚiGW – 889.900 zł, a z tytułu 
pożyczki w NFOŚiGW – 2.660.289 zł. Według stanu na koniec 2018 r. zobowiązania 
te wynosiły – odpowiednio – 2.922.489 zł, 578.900 zł, 2.343.589 zł. Zobowiązania 
z tytułu pożyczek zostały prawidłowo wykazane sprawozdaniach Rb-Z za IV kwartał 
2017 r. oraz 2018 r. Zostały one uwzględnione w łącznych kwotach zobowiązań 
z tytułu kredytów i pożyczek oraz kredytów i pożyczek długoterminowych. Łączne 
kwoty tych zobowiązań zostały wykazane jako zobowiązania wobec jednostek 
należących do sektora finansów publicznych. Zobowiązania z tytułu pożyczki 
w NFOŚiGW wykazano jako zobowiązania wobec drugiej grupy jednostek sektora 
finansów publicznych, obejmującej państwowe osoby prawne, a zobowiązania 
z tytułu pożyczki w WFOŚiGW – jako zobowiązania wobec trzeciej grupy jednostek 
sektora finansów publicznych, obejmującej samorządowe osoby prawne. 

 (akta kontroli str. 538-556, 563-577, 584-651) 

W 2018 r. Gmina wyemitowała obligacje komunalne w łącznej kwocie 50.000.000 zł. 
Zasady organizacji i obsługi obligacji zostały określone w umowie zawartej przez 
Gminę z BGK19. BGK zobowiązało się do nabycia obligacji na rachunek własny. 
W umowie określono, że BGK może pośredniczyć w niepublicznym obrocie 
obligacjami na rynku wtórnym, jednakże nie jest zobowiązany do zapewnienia 
płynności obrotu obligacjami, a jedynie do podjęcia działań w celu znalezienia 
nabywcy dla obligacji zbywanych przez obligatariusza przekazującego zlecenie 
sprzedaży. 

Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji zostały zaewidencjonowane na 
koncie 260 – Zobowiązania finansowe. Ewidencja szczegółowa prowadzona była 
według poszczególnych serii obligacji i umożliwiała ustalenie zobowiązań z tytułu 
każdej serii. Zobowiązania z tytułu obligacji prawidłowo wykazano w sprawozdaniu 
Rb-Z sporządzonym przez Urząd za IV kwartał 2018 r. Jako zobowiązania z tytułu 
papierów wartościowych – których zbywalność jest ograniczona, gdyż nie istnieje 
dla nich płynny rynek wtórny – zostały one uwzględnione w kwotach zobowiązań 
z tytułu kredytów i pożyczek oraz kredytów i pożyczek długoterminowych, a także 
w kwocie zobowiązań wobec banków z tytułu kredytów i pożyczek. 

(akta kontroli str. 538-541, 563-566, 652-666) 

W latach 2017 – 2018 Gminę obowiązywały dwie umowy spłaty wierzytelności, 
wykupionych przez banki od wykonawców zadań inwestycyjnych na rzecz Gminy20. 
Obowiązywała także, zawarta z bankiem, umowa kupna prawa wieczystego 
użytkowania nieruchomości21. Płatności z tytułu tej umowy realizowane były 
w formie ratalnej. Umowy te skutkowały powstaniem zobowiązań długoterminowych 

                                                      
18  Pożyczka na podstawie umowy z 17 grudnia 2014 r. na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia 

Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie 
19  Umowa z 19 września 2018 r. 
20 Umowa 676/2015/00009186/00 z 29 grudnia 2015 r. spłaty wierzytelności wykupionych przez ING Bank Śląski 

od wykonawcy zadania inwestycyjnego Utworzenie ponadregionalnego centrum szkolenia lotniczego 
w oparciu o zmodernizowaną strukturę lotniska w Krośnie oraz umowa DBT/BSH/870/17/P z 13 czerwca 
2017 r. spłaty wierzytelności wykupionych przez PEKAO S.A. od wykonawcy zadania inwestycyjnego Budowa 
kompleksów basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie. 

21 Aktem notarialnym Rep A nr 7157/2017 z 19 grudnia 2017 r. Gmina zakupiła, od Podkarpackiego Banku 
Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku, prawo wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w gminie 
Krościenko Wyżne oraz dwóch nieruchomości położonych w gminie Miejsce Piastowe. 
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na koniec 2017 r. i 2018 r. Zobowiązania z tytułu tych umów ewidencjonowane były 
na koncie 201 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami. Ewidencja analityczna 
prowadzona do konta 201 umożliwiła ustalenie stanu zobowiązań z tytułu każdej 
umowy. Według stanu na koniec 2017 r., zobowiązania z tytułu umów spłaty 
wierzytelności wynosiły łącznie 29.164.597,55 zł, a na koniec 2018 r. – 
44.874.111 zł. Zobowiązania z tytułu umowy nabycia nieruchomości wynosiły – 
odpowiednio – 13.111.260,07 zł oraz 8.111.260,07 zł. Zobowiązania te zostały 
prawidłowo ujęte w sprawozdaniach Rb-Z za IV kwartał 2017 r. i 2018 r. 
Uwzględniono je w kwotach zobowiązań ogółem z tytułu kredytów i pożyczek, 
zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązań wobec 
banków z tytułu kredytów i pożyczek. 

(akta kontroli str. 307-320, 538-542, 546-556, 563, 567-577, 667-696) 

W sporządzonym przez Gminę sprawozdaniu Rb-Z za IV kwartał 2017 r. wykazano 
zobowiązania wymagalne w wysokości 453,66 zł, w tym z tytułu dostaw towarów 
i usług – 453,60 zł. Były to zobowiązania wykazane w jednostkowym sprawozdaniu 
Rb-Z, sporządzonym przez Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie. Zobowiązania 
wymagalne nie zostały wykazane w sprawozdaniach Rb-Z za IV kwartał 2017 r. 
i 2018 r., sporządzonych przez Urząd. Sprawdzeniem w zakresie prawidłowości 
braku wykazania, w tych sprawozdaniach, zobowiązań wymagalnych objęto:  
− 29 dowodów źródłowych, na podstawie których dokonano 60 spośród 485 

zapisów na koncie 201 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami, wykazujących 
saldo Ma na koniec 2017 r. oraz 33 dowody źródłowe, na podstawie których 
dokonano 82 spośród 494 zapisów na tym koncie, wykazujące saldo Ma na 
koniec 2018 r.22; 

− dowody źródłowe, na podstawie których dokonano płatności w styczniu 2018 r. 
(30 dowodów) oraz w styczniu 2019 r. (30 dowodów)23. 

Ogółem badaniem objęto 122 dowody źródłowe. Nie stwierdzono przypadków 
uzasadniających wykazanie kwot, określonych w badanych dowodach, jako 
zobowiązania wymagalne na koniec IV kwartału 2017 r. oraz 2018 r. 

(akta kontroli str. 522-525, 532-533, 697, 708-720) 

Ewidencja na koncie 201 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami prowadzona 
była w Urzędzie w sposób umożliwiający zidentyfikowanie zobowiązań 
wymagalnych z tytułu dostaw, usług i robót budowlanych. Dokumenty 
rozrachunkowe wprowadzano do systemu finansowo-księgowego24 z dekretacją 
zobowiązanie. Ewidencjonowano trzy daty: wpisania, wystawienia, płatności. 
Sporządzenie przelewu ujmowano w ewidencji księgowej, jako wypłata z tytułu 
zobowiązań, co stanowiło rozliczenie rozrachunku dotyczącego danego 
zobowiązania. Wprowadzenie tych dat umożliwiało określenie prawidłowości ujęcia 
zobowiązań w sprawozdaniach. Przed sporządzeniem sprawozdań generowano 
zestawienia zobowiązań, z uwzględnieniem wymagalnych, celem sprawdzenia 
poprawności wszystkich rozliczeń. Kwoty nierozliczonych rozrachunków 
z poszczególnymi kontrahentami automatycznie przenoszone były do sprawozdania 
Rb-28S z wykonania planów wydatków budżetowych samorządowej jednostki 
budżetowej. 

(akta kontroli str. 534-537, 693-696, 698-707) 
                                                      
22 Zapisy wyselekcjonowano po wyeksportowaniu, do pliku w formacie excel, danych dotyczących zobowiązań 

wobec kontrahentów, według stanu na koniec 2017 r. oraz 2018 r., zaewidencjonowanych na koncie 201 – 
Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami. Wyselekcjonowano zapisy dokonane na podstawie dowodów z datą 
wcześniejszą niż 30 grudnia 2017 r. oraz 28 grudnia 2018 r.  

23 Płatności wytypowano metodą doboru celowego, spośród określonych na wyciągach z rachunku bankowego 
Urzędu. 

24 System Sprawny urząd – program finansowo-księgowy autorstwa Biura Usług Komputerowych SOFTRES 
spółka z o.o. z Rzeszowa 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Sprawozdania Rb-Z za IV kwartał 2017 r. oraz 2018 r.: łączne Gminy oraz 
jednostkowe Urzędu zostały sporządzone prawidłowo pod względem 
merytorycznym i rachunkowym. Do sprawozdań łącznych przeniesiono dane ze 
wszystkich sprawozdań jednostkowych wymagających uwzględnienia 
w sprawozdaniach Gminy. Sprawozdania jednostkowe Urzędu sporządzono zgodnie 
z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek 
sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, na podstawie 
danych wynikających z ewidencji księgowej. 

 

IV. 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 Rzeszowie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 
 
Rzeszów,   16 grudnia 2019 r. 
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