
 
 

 
 

 
 
LSZ.410.020.01.2015 
P.15.014 

Tekst ujednolicony 

 
 
 

 
 
 

WYSTĄPIENIE 
POKONTROLNE 

 

 
 



 

2 

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 Szczecinie 

Kontrolerzy 1. Krzysztof Szczepaniak, specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr 97314 z dnia 
3.09.2015 r. 

2. Danuta Laskowska, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr 97316 z dnia 
3.09.2015 r. 

3. Sylwia Krawczyk, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr 97334 z dnia 
23.09.2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-6) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy Ostrowice, Ostrowice 6, 78-506 Ostrowice 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Wacław Micewski, Wójt Gminy Ostrowice od dnia 6.12.2010 r. 

(dowód: akta kontroli str. 7-12) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie1 wpływ operacji finansowych zastosowanych 
przez Gminę Ostrowice2 na jej sytuację finansową w latach 2013-20153. 

W badanym okresie, Wójt w 12 przypadkach zaciągał zobowiązania w instytucjach 
finansowych z sektora pozabankowego z przekroczeniem zakresu upoważnienia (w 2013 r.) 
bądź bez upoważnienia (w latach 2014-2015), czym naruszył zakaz określony w art. 91 ust. 
1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych4 oraz art. 60 ust. 2 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym5. Przy zaciąganiu 14 zobowiązań 
i przeprowadzaniu operacji finansowych, Wójt udzielił zamówień wykonawcom niewybranym 
w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, pomimo wystąpienia 
przesłanek do ich stosowania, a w 25 przypadkach z pominięciem procedur wewnętrznych 
Urzędu. Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z 46 niestandardowych operacji 
finansowych6 nie przeprowadzano analizy ekonomicznej oraz analizy skutków i ryzyk ich 
zawarcia dla bezpieczeństwa finansowego Gminy. W 5 z 447 ww. umów, warunki 
zaproponowane w 1 umowie przez pozabankową instytucję finansową były wyższe o ponad 
10% od warunków rynkowych, a w 4 przypadkach nawet o ponad 30%, co stanowiło 
naruszenie zasady gospodarności.  

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 
2 Dalej: „Gmina”. 
3 Od dnia 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. 
4 Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm., dalej: „ufp”. 
5 Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm., dalej: „usg”. 
6 Tj. umów z pozabankowymi instytucjami finansowymi.  
7 44 do 30.06.2015 r.; 2 umowy zawarto po tej dacie, nie zostały one objęte badaniem pod kątem ich 
ekonomicznego uzasadnienia. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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Wskaźnik zadłużenia Gminy, oparty na art. 170 poprzednio obowiązującej ustawy 
o finansach publicznych8, w roku 2013 przekroczył dopuszczalną wartość 60% o 14,56 
punktów procentowych. 
Wskaźnik obciążenia dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia 
w roku 2014 oraz prognozowany na rok 2015 przekraczał poziom 100%, czym naruszono 
zasadę zrównoważenia budżetu określoną w art. 242 ust. 2 ufp. 
Kryterium zadłużenia określone w art. 243 ufp, tj. indywidualny wskaźnik zadłużenia9, na 
etapie planowania w Wieloletniej Prognozie Finansowej10 dla roku 2014 wynosił 7,34% i był 
równy dopuszczalnemu wskaźnikowi spłaty zobowiązań, jednak w trakcie realizacji budżetu 
nastąpiło jego znaczne przekroczenie (205,94%) powyżej wartości dopuszczalnej (2,59%). 
Dla roku 2015 i 2016 IWZ przekraczał wartości dopuszczalne na etapie planowania budżetu 
i WPF oraz po ich zmianach11. 
Zadłużenie Gminy (wg tytułów dłużnych) wzrosło z kwoty 6.267,5 tys. zł w 2010 r. do 33.484,7 tys. zł 
w 2014 r., przy czym wzrost w porównaniu do 2013 r. wyniósł 4.296,7 tys. zł. 

Według stanu na 30.06.2015 r. zadłużenie wyniosło 33.958,43 tys. zł (wzrost o 473,76 tys. zł). 
Nadmierne korzystanie z finansowania w pozabankowych instytucjach doprowadziło do 
zadłużenia powodującego utratę płynności finansowej, o czym świadczy m.in. rolowanie 
zaciągniętych długów. Ze względu na dopuszczenie do powstania zobowiązań 
wymagalnych w każdym z badanych lat i nieterminowe regulowanie należności 
publicznoprawnych oraz płatności za zakupy towarów i usług Gmina zapłaciła odsetki, 
których łączna wartość wyniosła 75,5 tys. zł w 2013 r., 31,5 tys. zł w 2014 r. i 10,5 tys. zł 
w 2015 r. (do 30.06). 
Ewidencja księgowa badanych operacji finansowych prowadzona była nierzetelnie, 
z naruszeniem przepisów obowiązujących jednostki sektora finansów publicznych, w tym 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości (…)12, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie 
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych13, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 
grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych 
do państwowego długu publicznego14, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 
2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej15 oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości16. 
W okresie pierwszych trzech kwartałów 2013 r. Gmina nierzetelnie przedstawiła swoją 
sytuację finansową, nie wykazując wszystkich tytułów dłużnych w sprawozdaniach Rb-Z17. 
Gmina, z uwagi na sytuację finansową, została wezwana przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową w Szczecinie18 do opracowania programu naprawczego w styczniu 2014 r. 
Jego kolejne wersje przedkładała aż do lutego 2015 r. 
Wniosek Gminy skierowany do Ministerstwa Finansów w czerwcu 2014 r. o udzielenie 
pożyczki z budżetu państwa w wysokości 27.718.283 zł - po wielokrotnych uzupełnieniach 
i zmianie wnioskowanej kwoty na 24.000.000,00 zł - został rozpatrzony negatywnie. 

                                                      
8 Z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), dalej: „poprzednio obowiązująca ufp”. 
9 Obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów w roku poprzedzającym rok budżetowy, dalej: „IWZ”. 
10 Dalej: „WPF”. 
11 Uchwała nr VII/37/15 Rady Gminy Ostrowice z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian 
w budżecie gminy na 2015 r. 
12 … oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 
jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych 
oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej, Dz. U. z 2013 r., poz. 289 j.t., dalej: „rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości”. 
13 Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 j.t. ze zm., dalej: „rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji 
dochodów i wydatków”. 
14 Dz. U. z 2011 r. Nr 298, poz. 1767, dalej: „rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad 
klasyfikacji tytułów dłużnych”. 
15 Dz.U. z 2014 r., poz.119; wcześniejsze rozporządzenie z dnia 3 lutego 2010 r. Dz.U. z 2010 r., 
Nr 20, poz.103, dalej: „rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej”. 
16 Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm. 
17 Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. 
18 Dalej: „RIO”. 
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Wojewoda Zachodniopomorski wszczął procedurę ustanowienia zarządu komisarycznego, 
w lipcu 2015 r. wezwał do opracowania i przedstawienia programu poprawy sytuacji Gminy. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Charakterystyka finansowa Gminy Ostrowice w latach 2010-2015. 

Dochody ogółem Gminy w latach 2010-2014 najwyższą wartość osiągnęły w 2013 r. 
(20.512,5 tys. zł), a najniższą w 2012 r. (10.975,0 tys. zł)19. Głównym źródłem dochodów 
były dochody bieżące, które z kwoty 7.180,6 tys. zł w 2010 r., wzrosły w 2014 r. do kwoty 
9.767,8 tys. zł. W WPF 2015-203420 przewidziano na lata 2015–2018 początkowo niewielki 
spadek dochodów ogółem w 2015 r. do kwoty 9.854,0 tys. zł, następnie wzrost w 2016 r. do 
kwoty 10.664,9 tys. zł.  

W 2011 r. Gmina odnotowała wzrost wydatków ogółem w stosunku do 2010 r. 
z 13.735,4 tys. zł do 22.340,6 tys. zł (o 62,6%). W latach 2012-2014 odnotowano 
systematyczny ich spadek z 19.413,3 tys. zł w 2012 r. do 13.344,3 tys. zł w 2014 r. W WPF 
2015-2034 na lata 2015-2018 zaplanowano spadek wydatków do 9.936,0 tys. zł w 2018 r. 
Prognozowane kwoty wydatków w całości odpowiadały kwotom wydatków bieżących, 
z wyjątkiem 2015 r., w którym zaplanowano wydatki majątkowe na poziomie 60,2 tys. zł.  

Gmina w latach 2010-2014 osiągała przychody budżetowe na zmiennym poziomie, tj. 
w 2010 r. 2.566,0 tys. zł, w 2011 r. 6.662,7 tys. zł, w 2012 r. 9.870,3 tys. zł, w 2013 r. 
650,0 tys. zł i w 2014 r. 3.855,6 tys. zł. Osiągnięte przychody pochodziły w całości 
z kredytów i pożyczek. W WPF 2015-2034 Gmina zaplanowała przychody tylko w 2015 r. 
w kwocie 26.500,0 tys. zł21.  

W latach 2010–2013 Gmina odnotowywała systematyczny wzrost rozchodów od 298,6 tys. 
zł w 2010 r. do 3.927,1 tys. zł w 2013 r., z tego w 2011 r. o 77% (528,6 tys. zł), w 2012 r. 
o 104% (1.075,7 tys. zł) i w 2013 r. o 265% - w stosunku do roku poprzedniego. Rozchody 
w 2014 r. zmalały i wyniosły 1.248,9 tys. zł. Rozchody w latach 2010-2014 były 
przeznaczone jedynie na spłaty kredytów i pożyczek. W WPF 2015-2034 na 2015 r. 
zaplanowano rozchody w kwocie 26.075,0 tys. zł22, tj. prawie 20 razy wyższe niż w 2014 r., 
następnie w 1.135,6 tys. zł w 2016 r., podobnie jak w poprzednich latach w całości na spłatę 
rat pożyczek i kredytów.  

W latach 2010-2014 rosły wydatki Gminy związane z obsługą długu od 311,0 tys. zł 
w 2010 r., 417,3 tys. zł w 2011 r., 887,6 tys. zł w 2012 r., 791,1 tys. zł w 2013 r. do 
2.010,1 tys. zł w 2014 r.23 Według WPF 2015-2034 wydatki na obsługę długu w latach 2015-
2018 miały się zmniejszać z 1.969,5 tys. zł w 2015 r., 1.193,8 tys. zł w 2016 r., 1.109,0 tys.zł 
w 2017 r. do 1.015,4 tys. zł w 2018 r. Wydatki na obsługę długu stanowiły odpowiednio 
4,6%, 15,8% i 15,9% wydatków ogółem Gminy w latach 2013-2015 (do 30.06). 

W latach 2010-2012 i 2014 r. budżet Gminy zamknął się deficytem wynoszącym 
2.267,4 tys. zł w 2010 r., 6.134,1 tys. zł w 2011 r., 8.438,3 tys. zł w 2012 r. i 2.336,3 tys. zł 

w 2014 r. Jedynie w 2013 r. odnotowano nadwyżkę w kwocie 3.335,4 tys. zł, ze względu na 
dochody ze sprzedaży majątku Gminy. 
W WPF 2015-2034 tylko w 2015 r. prognozowano deficyt w wysokości 425,0 tys. zł, 
a w latach 2016-2018 nadwyżkę, tj. 1.135,6 tys. zł w 2016 r., 1.215,6 tys. zł w 2017 r. oraz 
2.642,7 tys. zł w 2018 r. Prognozowana nadwyżka budżetowa miała być przeznaczona 
w całości na spłaty kredytów i pożyczek.  

                                                      
19 W 2010 r. wyniosły 11.467,9 tys. zł, w 2011 r. 16.206,5 tys. zł, w 2014 r. 11.008,0 tys. zł. 
20 Przyjętej uchwałą nr V/23/2015 Rady Gminy Ostrowice z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ostrowice na lata 2015-2034. 
21 Planowana pożyczka z budżetu państwa. 
22 Planowane spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek wyłączonych z restrukturyzacji pożyczką 
z budżetu państwa oraz restrukturyzacji zobowiązań zaciągniętych w instytucjach pozabankowych. 
23 Kwota z rozdziału 75702 § 8070. 

Opis stanu 
faktycznego 
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W latach 2010-2011 i 2013-2014 Gmina odnotowała deficyt operacyjny24 na poziomie 
odpowiednio 1.424,6 tys. zł, 413,4 tys. zł, 935,3 tys. zł i 1.012,7 tys. zł. Nadwyżkę 
operacyjną Gmina osiągnęła jedynie w 2012 r. w kwocie 605,3 tys. zł, głównie z uwagi na 
dochody ze środków unijnych. 
W WPF 2015-2034 w 2015 r. przewidziano deficyt operacyjny w kwocie 760,9 tys. zł, 
natomiast w latach 2016-2018 nadwyżkę operacyjną odpowiednio w kwotach 1.012,7 tys. zł, 
1.123,7 tys. zł i 2.592,7 tys. zł. 
Z uwagi na wystąpienie w 2014 r. wysokiego poziomu deficytu operacyjnego oraz relatywnie 
niskich dochodów majątkowych, niższych od wydatków majątkowych, wskaźnik 
samofinansowania25 w Gminie wyniósł -40,73%. W latach 2010-2013 wskaźnik ten wyniósł 
kolejno 55,8%, 55,3%, 12,3% i 153,6%, co w 2013 r. było wynikiem odnotowania wysokiego 
poziomu dochodów majątkowych, mimo wystąpienia deficytu operacyjnego. W WPF 2015-
2034 w 2015 r. w związku z relatywnie niskimi dochodami majątkowymi i planowanym 
deficytem operacyjnym Gmina nie posiadała możliwości samofinansowania 
(wskaźnik samofinansowania -606%)26. Obciążenie dochodów bieżących wydatkami 
bieżącymi i obsługą zadłużenia w latach 2010 – 2014 wynosiło od 113,1% do 156,4%. 
Przewidywana jego wartość na 2015 r. wynosiła 404,6% i spowodowana była planowanymi 
wysokimi rozchodami na spłatę kredytów i pożyczek (26.075,0 tys. zł). Udział zobowiązań 
wymagalnych w zobowiązaniach ogółem w latach 2010 – 2014 malał od 12,2% do 0,9%.  

Zobowiązania Gminy (wg tytułów dłużnych wykazanych w Rb-Z27) w okresie 2010–2014 
systematycznie rosły od 6.267,5 tys. zł w 2010 r. do 33.484,7 tys. zł w 2014 r., przy czym 
ich wzrost w porównaniu do roku 201328 wyniósł 4.296,7 tys. zł. Zadłużenie z tytułu 
kredytów i pożyczek wynosiło od 87,8% w 2010 r. do 99,2% w 2014 r. ww. zobowiązań. 
Do kwoty zobowiązań Gminy należy doliczyć pozostałe zobowiązania wykazane w Rb-28S 
(z wyjątkiem wymagalnych, które wykazuje się w Rb-Z). Dodatkowe kwoty zobowiązań 
z tytułu zawartych umów na zakup towarów i usług oraz publicznoprawne w roku 2013 
wyniosły 1.452,07 tys. zł29, a w roku 2014 2.375.211,05 zł30. 
W WPF 2015-2034 na 2015 r. zaplanowano dalszy wzrost zadłużenia do kwoty 
33.624,6 tys. zł i w latach 2016–2018 spadek zadłużenia od 32.489,1 tys. zł w 2016 r. do 
28.630,8 tys. zł w 2018 r 

Wskaźnik zadłużenia Gminy oparty na obowiązującym do końca 2013 r.31 art.170 ust. 1 
poprzednio obowiązującej ufp w latach 2010-2012 nie przekraczał progu 60%32, natomiast 
w latach 2013-2014 przekraczał znacząco próg 60% i wynosił 142% w 2013 r. oraz 284% 
w 2014 r. Wg danych zawartych w wystąpieniu RIO po kontroli problemowej gospodarki 
finansowej Gminy Ostrowice33 poziom wskaźnika zadłużenia z art. 170 poprzednio 
obowiązującej ufp wyniósł 119% w 2010 r., 112,16% w 2011 r. oraz 210,89% w 2012 r. 
W WPF 2015-2034 na lata 2015-2018 Gmina oszacowała wzrost tego wskaźnika w 2015 r. 
do wartości 341%, a następnie jego spadek do poziomu 305% w 2016 r., 290% w 2017 r. 
i 228% w 2018 r. Wskaźnik zadłużenia oparty na art. 169 ust.1 poprzednio obowiązującej 
ufp przybierał w latach 2010–2014 wartości od 5,3% w 2010 r. do 29,6% w 2014 r., przy 
limicie wynoszącym 15%34. W WPF 2015-2027 na lata 2015-2018 Gmina zaprognozowała 

                                                      
24 Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi jednostki w danym roku 
budżetowym. 
25 (Nadwyżka operacyjna + dochody majątkowe) / wydatki majątkowe. 
26 Na lata 2016-2018 nie oszacowano wskaźnika samofinansowania z uwagi na brak wydatków 
majątkowych. 
27 Czyli kredyty i pożyczki oraz zobowiązania wymagalne. 
28 29.187,9 tys. zł. 
29 1.729.852,48 zł – 277.777,73 = 1.452.074,75 zł /kolumna 7 – (kolumna 8+9)/. 
30 2.660.264,05 zł – 285.053 zł = 2.375.211,05 zł /kolumna 7 – (kolumna 8+9)/. 
31 Zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne w dochodach ogółem. Po 1 stycznia 
2014 r. wskaźnik ten ma charakter poglądowy a nie normatywny. 
32 Wyliczony na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach z wykonania budżetu. 
33 Kontrola problemowa w zakresie poziomu zadłużenia Gminy Ostrowice w okresie 1.01.2008 r. do 
dnia 30.09.2013 r. 
34 Obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia bez rat na projekty unijne. Po 1 stycznia 2014 r. 
wskaźnik ten ma charakter poglądowy, a nie normatywny. 
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jego wartość na poziomie odpowiednio 284,6%, 21,8%, 21,5% i 29,1%. Wskaźnik 
obciążenia dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia w latach 2010–
2014 przekraczał poziom 100% i wyniósł od 113,6% w 2012 r. do 156,4% w 2013 r. W WPF 2015-
2034 na lata 2015-2018 Gmina oszacowała jego wartość na poziomie odpowiednio 404,6%, 112,5%, 
111,2% i 108,5%. W związku z przekroczeniem 100% udziału zobowiązań w dochodach jednostki od 
2013 r. nastąpiła utrata płynności finansowej. Obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia 
wyniosło w 2015 r. (wg stanu na 30.06) 284,6%. 

(dowód: akta kontroli str. 22-24) 
W latach 2010-2015 Gmina spłacała ogółem: 
1/ 8 kredytów bankowych o łącznej wartości 9.202.826,81 zł35, z tego 2 wynikające z umów 

zawartych w tym okresie oraz 6, które zostały zaciągnięte w latach wcześniejszych, ale 
ich spłata przypadała na okres objęty kontrolą, tj. na kwotę: 

1.1. 1.000.000,00 zł na podstawie umowy nr 06/0077 z 29.06.2006 r., wymagalny na 
31.05.2016 r.; oprocentowanie zmienne (suma stawki bazowej WIBOR 1M oraz stałej 
marży 2,5%); spłata kredytu w 10 ratach rocznych; prowizja 25.000,00 zł zapłacona 
poprzez potrącenie z wypłaconej kwoty kredytu; stan zobowiązań na 30.06.2015 r. 
wynosił 100.000,00 zł; 

1.2. 800.000,00 zł na podstawie umowy nr 1007/08653 z 28.03.2007 r., wymagalny na 
30.03.2015 r.; oprocentowanie zmienne (suma stawki bazowej WIBOR 1M oraz stałej 
marży 0,3%); spłata kredytu w 8 ratach kapitałowych po 100.000,00 zł; kredyt został 
w całości spłacony 1.04.2015 r. (termin ostatniej raty w kwocie 100.000,00 zł przypadał 
na 30.03.2015 r.); 

1.3. 1.100.000,00 zł na podstawie umowy nr 08/0037 z 8.05.2008 r. wymagalny na dzień 
15.05.2023 r.; oprocentowanie zmienne (suma stawki bazowej WIBOR 1M oraz stałej 
marży 0,85%); prowizja 22.000,00 zł potrącona z wypłaty pierwszych środków kredytu; 
kredyt spłacany w 14 rocznych ratach; na 30.06.2015 r. stan zobowiązań wynosił 
628.574,00 zł, 

1.4. 1.200.000 zł na podstawie umowy o kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym 
nr 3379952/01/JST/08 z 15.12.2008 r. wymagalny na 31.10.2018 r.; oprocentowanie 
zmienne (suma stawki bazowej WIBOR 1M oraz stałej marży 2,0%); prowizja w kwocie 
18.000,00 zł płatna poprzez potrącenie od kwoty kredytu; bank udzielił karencji w spłacie 
kredytu do 1.11.2009 r.; spłata kredytu w 10 rocznych ratach po 120.000,00 zł wg 
ustalonego harmonogramu; na 30.06.2015 r. stan zobowiązań wynosił 340.000,00 zł 
(termin spłaty bieżącej raty kapitałowej przypadał na 2.11.2015 r.), 

1.5. 1.400.000 zł na podstawie umowy o kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym 
nr 3379952/02/JST/OB/09 z 21.05.2009 r. wymagalny na dzień 15.05.2019 r.; 
oprocentowanie zmienne (suma stawki bazowej WIBOR 1M oraz stałej marży 2,5%); 
prowizja w kwocie 28.000,00 zł płatna poprzez potrącenie od kwoty kredytu; bank udzielił 
karencji w spłacie kredytu do 27.05.2010 r.; spłata kredytu w 10 rocznych ratach po 
140.000,00 zł; na 30.06.2015 r. stan zobowiązań wynosił 700.000,00 zł, 

1.6. 1.300.000,00 zł na podstawie umowy o kredyt długoterminowy nr M0003184 
z 24.11.2010 r. wymagalny na 15.11.2020 r.; oprocentowanie zmienne (suma stawki 
bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży 1,99%); prowizja przygotowawcza w kwocie 
6.500,00 zł; spłata kredytu w 10 rocznych ratach kapitałowych po 130.000,00 zł; na 
30.06.2015 r. stan zobowiązań wynosił 780.000,00 zł, 

1.7. 600.000,00 zł na podstawie umowy nr 15/0052 z 2.08.2012 r., wymagalny na dzień 
15.09.2022 r.; oprocentowanie zmienne (suma stawki bazowej WIBOR 3M oraz stałej 
marży 2,8%); prowizja w kwocie 12.000,00 zł; spłata kredytu w 10 rocznych ratach po 
60.000,00 zł każda; wg stanu na 30.06.2015 r. stan zobowiązań wynosił 480.000,00 zł, 

1.8. 1.802.827,00 zł na podstawie umowy nr 305/04/2008/1043/F/INN w sprawie spłaty 
wierzytelności z 10.04.2008 r. (forfaiting); przedmiotem umowy było ustalenie 
dobrowolnej spłaty niewymagalnego zadłużenia z tytułu wierzytelności36 wykupionej 
przez bank, której termin spłaty upływał 15.04.2008 r. Wartość przejętego zadłużenia 

                                                      
35 Łączna wartość ustalona na dzień podpisania umów. 
36 Wynikającej z faktur: nr 000163/05 z dnia 15.12.2005 r. i nr 000016/08 z dnia 17.03.2008 r. z tytułu 
realizacji zadania inwestycyjnego pn. Kompleksowa kanalizacja i zwodociągowanie Gminy (...) na 
podstawie umowy cywilno-prawnej Nr PPU-228/10/02 z dnia 25.10.2002r. wraz z późniejszymi 
aneksami. 
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wynosiła 1.802.826,81 zł netto; oprocentowanie zmienne (suma stawki bazowej WIBOR 
1M oraz stałej marży 2,0%); prowizja 18.028,27 zł; spłata zobowiązania w 10 rocznych 
ratach; wg stanu na 30.06.2015 r. stan zobowiązań wynosił 560.940,00 zł.  

We wszystkich powyższych umowach prawnym zabezpieczeniem pożyczki był weksel 
własny in blanco oraz deklaracja wekslowa, a Gmina dodatkowo złożyła oświadczenie 
o poddaniu się egzekucji (do określonej kwoty). 

2/ umowę Emisji Obligacji oraz pełnienia funkcji Agenta Emisji zawartej 10.10.2011 r. 
Przedmiotem umowy było zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługa kolejnych emisji 
obligacji na łączną kwotę 5.800.000,00 zł w tym do 31.12.2011 r. na kwotę 
3.000.000,00 zł37 oraz do 31.03.2012 r. na kwotę 2.800.000,00 zł38. Oprocentowanie 
obligacji było zmienne wg stawki WIBOR 6M; oprocentowanie naliczane i wypłacane w 
okresach 6-cio miesięcznych, liczonych od daty emisji; wykup obligacji w cenie 
nominalnej po upływie od 1 roku do 12 lat zależnie od serii obligacji39; na koszt emisji 
obligacji składało się wynagrodzenie Agenta Emisji w kwocie 110.200,00 zł; 
wyemitowano jedną transzę obligacji serii od A11 do G11 na łączną kwotę 3.000.000,00 
zł, które objęte zostały 9.11.2011 r. przez fundusz inwestycyjny; wykup 120 obligacji serii 
A11 o łącznej wartości 120.000,00 zł nastąpił 2.11.2012 r., tj. zgodnie z harmonogramem 
wykupu po upływie 1 roku od daty emisji; kolejne obligacje o łącznej wartości nominalnej 
1.600.000,00 zł Gmina wykupiła na podstawie umowy z dnia 10.01.2013 r.40 i na 
podstawie umowy z 14.01.2013 r.41; wg stanu na 30.06.2015 r. stan zobowiązań z tytułu 
wyemitowanych obligacji wynosił 1.280.000,00 zł, wykup pozostałych obligacji o łącznej 
wartości nominalnej 1.280.000,00 zł nastąpił na podstawie umowy z 23.09.2015 r.42; 

3/ 16 umów pożyczki z instytucjami pozabankowymi na łączną kwotę 9.868.348,89 zł, 
zaciągniętych w okresie objętym kontrolą, w których prawnym zabezpieczeniem umowy był 
weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, tj. na kwotę:  

3.1. 500.000,00 zł na podstawie umowy pożyczki z 28.01.2013 r., wymagalną na 
28.06.2013 r.; prowizja w kwocie 7.500,00 zł; płatność w 5 ratach z oprocentowaniem 
8,89%, łącznie 20.321,90 zł do 28.06.2013 r.; pożyczkę spłacono do 28.05.2013 r., 

3.2. 1.000.000,00 zł na podstawie umowy finansowania wierzytelności przyszłych 
z 28.06.2013 r., wymagalną na 30.06.2016 r.; prowizja w kwocie 180.000,00 zł oraz 
podatek VAT w kwocie 41.400,00 zł (łącznie 221.400,00 zł);  

3.3. 500.000,00 zł na podstawie umowy pożyczki z 30.10.2013 r., wymagalna na 
16.12.2013 r., pożyczka nieoprocentowana z prowizją 10.000,00 zł, płatna w całości 
łącznie z prowizją 16.12.2013 r.; aneksem z 30.10.2013 r. dokonano zmiany terminów 
płatności, tj. 110.000,00 zł w dniu 16.12.2013 r. oraz 400.000,00 zł 28.02.2014 r.; 
prowizja zwiększona do 13.000,00 zł; 

3.4. 250.000,00 zł na podstawie umowy pożyczki z 17.12.2013 r. wymagalna na 
30.06.2013 r.; prowizja 7.500,00 zł, oprocentowanie zmienne wg WIBOR 1M 
powiększonej o marżę 3,4%; płatność w 6 ratach do 30.06.2014 r. (odsetki łącznie 
7.890,41 zł w dniu zawarcia umowy); 

3.5. 1.187.000,00 zł na podstawie umowy pożyczki z 20.01.2014 r., wymagalna na 
30.09.2014 r., spłata odsetek w 8 ratach ze zmiennym oprocentowaniem WIBOR 1M 

                                                      
37 Seria A11 na kwotę 120.000,00 zł, seria B11 na kwotę 480.000,00 zł, seria C11 na kwotę 
480.000,00 zł, seria D11 na kwotę 480.000,00 zł, seria E11 na kwotę 480.000,00 zł, seria F11 na 
kwotę 480.000,00 zł, seria G11 na kwotę 480.000,00 zł. 
38 Seria A12 na kwotę 480.000,00 zł, seria B12 na kwotę 480.000,00 zł, seria C12 na kwotę 
480.000,00 zł, seria D12 na kwotę 480.000,00 zł, seria E12 na kwotę 880.000,00 zł. 
39 1 roku od daty emisji obligacji serii A11, 2 lat od daty emisji obligacji serii B11, 3 lat od daty emisji 
obligacji serii C11, 4 lat od daty emisji obligacji serii D11, 5 lat od daty emisji obligacji serii E11, 6 lat 
od daty emisji obligacji serii F11, 7 lat od daty emisji obligacji serii G11, 8 lat od daty emisji obligacji 
serii A12, 9 lat od daty emisji obligacji serii B12, 10 lat od daty emisji obligacji serii C12, 11 lat od daty 
emisji obligacji serii D12, 12lat od daty emisji obligacji serii E12. 
40 480 obligacji serii D11 za 488.654,40 zł, 480 obligacji serii B11 za 488.635,20 zł, 480 obligacji serii 
C11 za 488.654,40 zł. 
41 160 obligacji serii E11 za 163.052,80 zł. 
42 320 obligacji serii E11 za 327.945,60 zł, 480 obligacji serii F11 za 491.918,40 zł, 480 obligacji serii 
G11 za 491.956,80 zł. 
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powiększonych o stałą marżę 7,97% (wg stanu na 31.12.2013 r. stanowiła kwotę 
88.769,39 zł), kapitał płatny jednorazowo 30.09.2014 r.; 

3.6. 1.000.000,00 zł na podstawie umowy nr MWT/R/6/2014 o restrukturyzację zadłużenia 
z 25.02.2014 r., wymagalna na 30.06.2014 r.; prowizja 40.000,00 zł płatna 28.02.2014 r.; 
kwota główna płatna jednorazowo 30.06.2014 r.; 

3.7. 568.571,00 zł na podstawie umowy o restrukturyzację zadłużenia nr MWT/R/20/2014 z 
30.04.2014 r., wymagalna 29.08.2014 r., prowizja 20.582,27 zł, z terminem płatności 
wraz z należnością główną 29.08.2014 r.; 

3.8. 1.641.800,00 zł na podstawie umowy o restrukturyzację zadłużenia nr MWT/R/31/2014 
z 1.07.2014 r., wymagalna na 30.09.2014 r.; koszt zawarcia umowy wynosił 41.800,00 zł; 

3.9. 404.549,52 zł na podstawie umowy restrukturyzacji zobowiązań nr MWT/R/221/2014 
z 29.09.2014, wymagalna zgodnie z porozumieniem MWT/221/2014 z 30.09.2014 r. na 
31.12.2014 r., prowizja 9.500,00 zł płatna jednorazowo wraz z kapitałem 31.12.2014 r.; 

3.10. 500.000,00 zł na podstawie umowy restrukturyzacji zadłużenia nr MWT/R/49/2014 
zawartej 31.10.2014 r., wymagalna na 31.12.2014 r., prowizja 7.600,00 zł płatna 
jednorazowo wraz z kapitałem 31.12.2014 r.; 

3.11. 499.999,96 zł na podstawie umowy o restrukturyzację zadłużenia nr MWT/R/14/2015 
zawartej 12.02.2015 r., wymagalna na 28.02.2017 r., udostępniana w 18 transzach do 
27.06.2016 r.; koszt obsługi 84.499,99 zł płatny w 24 ratach do 28.02.2017 r., kwota 
kapitału płatna jednorazowo 28.02.2017 r.; 

3.12. 418.571,00 zł na podstawie umowy o restrukturyzację zadłużenia nr MWT/R/26/2015 
z 30.03.2015 r., wymagalna na 30.09.2015 r.; koszt umowy 16.880,00 zł płatny jednorazowo 
z kwotą kapitału 30.09.2015 r.; 

3.13. 425.000,00 zł na podstawie umowy o restrukturyzację zadłużenia nr MWT/R/34/2015 
zawartej 28.04.2015 r., wymagalna na 30.09.2015 r., koszt umowy 14.875,00 zł płatny 
jednorazowo wraz z kwotą kapitału 30.09.2015 r.; 

3.14. 372.857,41 zł na podstawie umowy o restrukturyzację zadłużenia nr MWT/R/51/2015 
zawartej 30.06.2015 r., wymagalna na 30.09.2015 r., koszt umowy 7.500,00 zł płatny 
jednorazowo wraz z kwotą kapitału 30.09.2015 r.; 

3.15. 300.000,00 zł na podstawie umowy o restrukturyzację zadłużenia nr MWT/R/49/2015 
zawartej 30.06.2015 r., wymagalna na 30.09.2015 r., koszt umowy 6.100,00 zł;  

3.16. 300.000,00 zł na podstawie umowy o restrukturyzacje zadłużenia nr MWT/R/55/2015 
zawartej 14.07.2015 r., wymagalna na 30.09.2015 r., koszt umowy 5.280,00 zł; 

4/ 9 umów subrogacji (przejęcie długu w trybie art. 518 §1 pkt 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny43), o łącznej wartości 20.283.362,88 zł zawartych 
z pozabankowymi instytucjami finansowymi w okresie objętym kontrolą, w których 
prawnym zabezpieczeniem umowy był weksel własny in blanco wraz z deklaracją 
wekslową, tj. na kwotę:  

4.1. 3.630.00,00 zł na podstawie umowy R/01/03/2013/P zawartej 27.03.2013 r., prowizja 
297.660,00 zł, oprocentowanie wg stopy WIBOR 1M powiększonej o marżę 0,01%, 
termin wymagalności 28.02.2014 r.;  

4.2. 2.947.936,38 zł na podstawie umowy MWT/180/2013 zawartej 30.08.2013 r., 
prowizja 28.000,00 zł, termin wymagalności 30.09.2013 r.; 

4.3. 4.030.000,00 zł na podstawie umowy MWT/46/2014 zawartej 25.02.2014 r., prowizja 
40.300,00 zł, kwota główna oprocentowana wg stałej stawki 10,72% (do 30.09.2014 r. 
naliczono 253.291,56 zł), termin wymagalności 30.09.2014 r.; 

4.4. 1.187.000,00 zł na podstawie umowy MWT/102/2014 zawartej 27.05.2014 r., kwota 
główna oprocentowana wg zmiennej stopy WIBOR 1M powiększonej o stałą marżę 
7,85%, termin wymagalności 30.09.2014 r.; 

4.5. na kwotę 7.869.285,91 zł na podstawie umowy zawartej 19.09.2014 r., przejęcie 
długu na odkup 23.09.2014 r. sieci wodociągowej (4.771.685,91 zł), oczyszczalni 
ścieków (1.888.900,00 zł) oraz sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków 
(1.208.700,00 zł); warunki spłaty określono w porozumieniu nr 4135/2014 z 24.09.2014 r. 
w sprawie restrukturyzacji zobowiązań; prowizja 40.300,00 zł, kwota główna 

                                                      
43 Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm., dalej: „Kc”. 
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oprocentowana wg stałej stawki 7,97% (do 31.12.2014 r. naliczono 170.112,40 zł), termin 
wymagalności 31.12.2014 r.;  

4.6. 320.000,00 zł na podstawie umowy zawartej 28.10.2014 r., przejęcie długu 
(200.000,00 zł) na spłatę debetu w rachunku wykorzystanym na częściową spłatę 
zobowiązania oraz (120.000,00 zł) na spłatę 6-tej raty kredytu z umowy 
3379952/01/JST/08; warunki spłaty zostały uregulowane w odrębnym porozumieniu 
nr 4159/2014 z 31.10.2014 r.; prowizja 15.200,00 zł (zmieniona Aneksem 
z 31.12.2014 r.), oprocentowanie 2,76%, termin wymagalności 31.12.2014 r.;  

4.7. 299.140,59 zł na podstawie umowy MWT/300/2014 zawartej 31.12.2014 r., faktury 
z okresu od 25.08.2014 r. do 1.12.2014 r. na łączną kwotę 53.111,97 zł, 7 faktur z okresu 
od 10.06.2014 r. do 11.12.2014 r. na łączną kwotę 59.048,62 zł oraz na zapłatę 7-ej raty 
kredytu w kwocie 186.980,00 zł; prowizja 5.085,39 zł; kwota główna oprocentowana wg 
stałej stawki 5,99%; termin wymagalności 30.09.2015 r.;  

4.8. 7.228.478,79 zł na podstawie umowy MWT/301/2014 zawartej 31.12.2014 r., 
prowizja122.884,14 zł; kwota główna oprocentowana wg stałej stawki 5,99%, termin 
wymagalności 30.09.2015 r.;  

4.9. 39.975,00 zł na podstawie umowy MWT/49/2015 zawartej 23.04.2015 r., prowizja 
1.415,12 zł; termin wymagalności 30.09.2015 r.; 

5/ 2 umowy sprzedaży zwrotnej zawarte z pozabankową instytucją finansową, na łączną 
kwotę 6.977.019,44 zł, tj. na kwotę:  
5.1. 3.879.419,44 zł na podstawie umowy sprzedaży i umowy dzierżawy (zawartej 

11.04.2013 r.) sieci wodociągowej na terenie miejscowości Donatowo i sieci 
kanalizacyjnej na terenie miejscowości Siecino, Jelenino i Ostrowice z umownym 
okresem dzierżawy 5 lat i czynszem dzierżawnym o łącznej wartości 2.813.133,65 zł 
netto, 

5.2. 3.097.600,00 zł na podstawie umowy sprzedaży i umowy dzierżawy (zawartej 
26.11.2013 r.) sieci kanalizacyjnej wraz z pompownią ścieków zlokalizowaną 
w Ostrowicach i oczyszczalni ścieków; okres dzierżawy oczyszczalni 6 miesięcy, a sieci 
5 lat; umowny czynsz dzierżawny oczyszczalni 122.778,48 zł, a sieci za cały okres 
dzierżawy 785.655,00 zł,  

6/ 17 umów dotyczących restrukturyzacji i zmiany terminu spłaty wierzytelności, na łączną 
kwotę 73.469.233,14 zł zawartych z pozabankową instytucją finansową, w których 
prawnym zabezpieczeniem umowy był weksel własny in blanco wraz z deklaracją 
wekslową, tj. na kwotę:  

6.1. 1.900.586,00 zł na podstawie ugody z 31.01.2013 r. 44 wymagalnej na 29.11.2013 r., 
koszt obsługi umowy 202.816,34 zł,  

6.2. 3.000.000,00 zł na podstawie ugody zawartej 15.02.2013 r.45 wymagalną na 
31.03.2013 r. wynikających z umowy o restrukturyzację zadłużenia z 31.12.2012 r., koszt 
umowy - prowizja w kwocie 48.960,00 zł; 

6.3. 560.000,00 zł na podstawie ugody MWT/154/2013 z 28.06.2013 r.46 wymagalnej na 
30.09.2013 r., koszt umowy 17.600,00 zł; 

6.4. 3.535.936,38 zł na podstawie ugody MWT/245/2013 z 30.09.2013 r.47 wymagalnej 
na 29.11.2013 r., koszt umowy 67.182,79 zł; 

6.5. 4.603.119,17 zł na podstawie ugody MWT/263/2013 z 29.11.2013 r.48 wymagalnej 
na 31.03.2014 r., koszt umowy 179.521,65 zł; 

6.6. 4.782.640,82 zł na podstawie ugody MWT/67/2014 z 31.03.2014 r.49 wymagalnej na 
31.07.2014 r., koszt umowy - odsetki umowne w łącznej kwocie 127.886,50 zł oraz 
prowizja 57.391,69 zł; 

                                                      
44 Przejęte przez MWT/263/2013 z 29.11.2013 r. w kwocie 1.000.000,00 zł, pozostała część w kwocie 
900.586 zł została zapłacona. 
45 Przejęte przez umowę subrogacji nr R/01/03/2013/P zawartą 27.03.2013 r.  
46 Przejęte przez MWT/245/2013 z 30.09.2013 r. 
47 Przejęte przez MWT/263/2013 z 29.11.2013 r. 
48 Przejęte przez MWT/67/2014 z 31.03.2014 r. 
49 Przejęte przez MWT/145/2014 z 31.07.2014 r. 
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6.7. 4.782.640,82 zł na podstawie ugody MWT/145/2014 z 31.07.2014 r.50 wymagalnej 
na 31.10.2014 r., koszt umowy - prowizja 140.609,64 zł; 

6.8. 568.571,00 zł na podstawie ugody MWT/175/2014 z 29.08.2014 r.51 wymagalnej na 
31.12.2014 r., koszt umowy - prowizja 22.685,98 zł; 

6.9. 6.910.250,76 zł na podstawie ugody MWT/191/2014 z 30.09.2014 r.52 wymagalnej 
na 31.12.2014 r., koszt umowy - odsetki 138.818,42 zł; 

6.10 4.923.250,46 zł na podstawie ugody MWT/240/2014 z 31.10.2014 r.53 wymagalnej 
na 31.12.2014 r., koszt umowy - odsetki 65.576,34 zł; 

6.11. 71.836,88 zł na podstawie ugody MWT/303/2014 z 22.12.2014 r. wymagalnej 
na 30.09.2015 r., koszt umowy - odsetki 3061,61 zł54; 

6.12. 414.099,52 zł na podstawie ugody MWT/304/2014 z 31.12.2014 r. wymagalnej 
na 30.09.2015 r., koszt umowy - prowizja 24.375,28 zł; 

6.13. 507.600,00 zł na podstawie ugody MWT/305/2014 z 31.12.2014 r. wymagalnej 
na 30.09.2015 r., koszt umowy - prowizja 29.878,99 zł; 

6.14. 591.256,98 zł na podstawie ugody MWT/306/2014 z 31.12.2014 r. wymagalnej 
na 30.09.2015 r., koszt umowy - odsetki 34.803,34 zł; 

6.15. 4.988.826,80 zł na podstawie ugody MWT/307/2014 z 31.12.2014 r. wymagalnej 
na 30.09.2015 r., koszt umowy - odsetki 293.658,77 zł; 

6.16. 7.049.069,18 zł na podstawie ugody MWT/308/2014 z 31.12.2014 r. wymagalnej 
na 30.09.2015 r., koszt umowy - odsetki 414.931,40 zł; 

6.17. 24.279.548,37 zł na podstawie ugody MWT/194/2015 z 30.09.2015 r. wymagalnej na 
31.10.2015 r. dokonano ustalenia zasad spłaty przez Gminę wierzytelności 
przysługujących instytucji pozabankowej wynikających z 14-tu wcześniej zawartych 
porozumień, ugód i umów; jednorazowy koszt obsługi 151.989,97 zł55. 

(dowód: akta kontroli str. 2208-2522, 2541-2651) 

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

1.1. W latach 2013-2015 bankowa obsługa budżetu Gminy Ostrowice była wykonywana na 
podstawie umowy rachunku bankowego z dnia 13.05.2010 r.56 zawartej na czas 
nieokreślony. Aneksem nr 1 z 16.10.2013 r. wprowadzono zmianę okresu trwania umowy 
do 12.05.2014 r.57 , kolejnym Aneksem nr 2 z 12.05.2014 r. na okres od 13.05.2010 r. do 
12.05.2018 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 2785-2790) 
W okresie objętym kontrolą Gmina nie zaciągała kredytów, natomiast obsługiwała łącznie 
8 długoterminowych kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2008–2012. 
W 7 przypadkach umowy zostały zawarte w wyniku przeprowadzonych postępowań 
o udzielenie zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony), czym wypełniono 
dyspozycję art. 264 ust. 4 ufp. Zaciągnięcie każdego z kredytów zostało poprzedzone 
uchwałami Rady Gminy Ostrowice, upoważniającymi Wójta do wykonania tych czynności, 
zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c) usg oraz uzyskaniem pozytywnej opinii RIO o możliwości 
ich spłaty, zgodnie z art. 91 ust. 2 ufp. W żadnej z umów kredytowych nie założono 
kapitalizacji odsetek, jak również nie udzielano pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 
bankowym Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 2041-2042) 

                                                      
50 Przejęte przez MWT/240/2014 z 31.10.2014 r. 
51 Przejęte przez MWT/306/2014 z 31.12.2014 r. 
52 Przejęte przez MWT/308/2014 z 31.12.2014 r. 
53 Przejęte przez MWT/307/2014 z 31.12.2014 r. 
54 W tym 815,67 zł stanowiły odsetki naliczone do dnia 22.12.2014 r. 
55 MWT/300/2014 z 31.12.2014 r., MWT/301/2014 z 31.12.2014 r., MWT/302/2014 z 22.12.2014 r., 
MWT/304/2014 z 31.12.2014 r., MWT/305/2014 z 31.12.2014 r., MWT/306/2014 z 31.12.2014 r., 
MWT/307/2014 z 31.12.2014 r., MWT/308/2014 z 31.12.2014 r., MWT/49/2015 z 23.04.2015 r., 
MWT/R/26/2015 z 30.03.2015 r., MWT/R/34/2015 z 28.04.2015 r., MWT/R/49/2015 z 30.06.2015 r., 
MWT/R/51/2015 z 30.06.2015 r. oraz MWT/R/55/2015 z 14.07.2015 r. 
56 Umowa o prowadzenie rachunków bankowych nr 2091-37001-11/28/2010. 
57 W wyniku ustaleń kontroli RIO. 

Opis stanu 
faktycznego 
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W badanym okresie Gmina korzystała z niestandardowych operacji finansowych 
w instytucjach pozabankowych, takich jak: pożyczka, subrogacja, cesja wierzytelności oraz 
sprzedaż zwrotna. W latach 2013–2015 (do dnia zakończenia czynności kontrolnych) 
Gmina obsługiwała łącznie 4658 takich umów, z tego: 4 nazwano umowami pożyczki, 
17 ugodami cywilnoprawnymi, 1 umową subrogacji, 2 umowami sprzedaży zwrotnej, 
1 umową finansowania wierzytelności przyszłych, 3 porozumieniami, 11 umowami 
restrukturyzacji zadłużenia, 3 porozumieniami o restrukturyzacji zobowiązań, 2 umowami 
restrukturyzacji zadłużenia i przejęcia długu oraz 2 cesjami wierzytelności.  
Analiza 46 z ww. umów (w tym ich treści ekonomicznej) wykazała, że:  

 przedmiotem 16 umów były pożyczki, z których 15 było zobowiązaniami 
krótkoterminowymi, z tego termin spłaty 1 umowy59 przypadał na kolejny rok budżetowy 
a jej zaciągnięcie nie zostało poprzedzone wystąpieniem przez Wójta do RIO o wydanie 
opinii w sprawie możliwości spłaty oraz 1 umowa z okresem spłaty 24 miesięcy;  

 przedmiotem 9 umów - subrogacja (art. 518 § 1 pkt 3 Kc) z jednoczesną restrukturyzacją 
zadłużenia; 

 przedmiotem 17 umów - restrukturyzacja zadłużenia, która polegała na prolongacie 
terminu spłaty zadłużenia oraz rozłożeniu na raty; 

 przedmiotem 2 umów - sprzedaż zwrotna nieruchomości; 

 przedmiotem 2 umów - cesja wierzytelności; 

 na 46 umów zawartych w badanym okresie, 3 z nich zawarto w wyniku rozstrzygnięcia 
postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Do oszacowania wartości 
zamówienia przejęto, zgodnie z art. 34 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych60, łączną wartość opłat, prowizji, odsetek i innych opłat 
związanych z obsługą finansową. 

 w 14 (z 46) przypadkach zawarto umowy, w których udostępniano Gminie środki lub 
dokonywano odroczenia bądź rozłożenia na raty spłaty istniejących wierzytelności 
w zamian za świadczenie w postaci dodatkowych odsetek, prowizji lub tzw. kosztu 
obsługi ratalnej o wartości zamówienia przekraczającej próg określony w art. 4 pkt 8 pzp 
wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w pzp61;  

 w 862 z 46 umów założono kapitalizację odsetek; 

 suma zobowiązań zaciągniętych w wyniku zawarcia przez Gminę umów operacji 
niestandardowych przekraczała w każdym roku kwoty określone w uchwałach 
budżetowych organu stanowiącego Gminy; 

 pomimo tego, że w Urzędzie obowiązywały wewnętrzne procedury dotyczące udzielania 
zamówień o wartościach nie przekraczających kwot określonych w art. 4 pkt 8 pzp – 
w praktyce nie były one stosowane. W 25 na 46 umów, w których wartość zamówienia 
nie była wyższa niż wartość określona w art. 4 pkt 8 pzp, nie stosowano procedur i nie 
prowadzono dokumentacji określonych zarządzaniami Wójta Gminy Ostrowice. 

(dowód: akta kontroli str. 2208-2651, 2832-2833) 

                                                      
58 2 umowy zawarto po dniu 30.06.2015 r. 
59 Umowa pożyczki zawarta 17.12.2013 r. z terminem wymagalności 30.06.2014 r.,  
60 Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.; dalej: „pzp”. 
61 Umowa z 28.06.2013 r. z prowizją 180.000,00 zł, umowa subrogacji z 25.02.2014 r. 
nr MWT/46/2014, w której prowizja i odsetki umowne wyniosły 293.591,56 zł, umowa subrogacji 
z 19.09.2014 r. wraz z porozumieniem z 24.09.2014 r. nr 4135/2014, w której odsetki wyniosły 
164.957,48 zł (po zmianie Aneksem Nr 1), umowa subrogacji z 31.12.2014 r. nr MWT/301/2014, 
w której odsetki umowne wraz z prowizją wyniosły 446.733,84 zł, ugoda z 31.01.2013 r. o wartości 
zamówienia 202.816,34 zł, ugoda z 15.02.2013 r. o wartości zamówienia 48.960,00 zł, ugoda 
MWT/245/2013 z 30.09.2013 r. o wartości zamówienia 67.182,79 zł, ugoda MWT/263/2013 
z 29.11.2013 r. o wartości zamówienia 179.521,65 zł, ugoda MWT/67/2014 z 31.03.2014 r. o wartości 
zamówienia 185.278,19 zł, ugoda z 31.07.2014 MWT/145/2014 o wartości zamówienia 
140.609,64 zł, umowa MWT/191/2014 z 30.09.2014 r. o wartości zamówienia 138.818,42 zł, ugoda 
MWT/307/2014 z 31.12.2014 r. o wartości zamówienia 293.658,77 zł, ugoda MWT/308/2014 
z 31.12.2014 r. o wartości zamówienia 414.931,40 zł, ugoda MWT/194/2015 z 30.09.2015 r. 
o wartości zamówienia 632.225,10 zł. 
62 MWT/67/2014 z 31.03.2014 r., MWT/191/2014 z 30.09.2014 r., MWT/240/2014 z 30.01.2014 r., 
MWT/301/2014 z 31.12.2014 r., MWT/304/2014 z 31.12.2014 r., MWT/305/2014 z 31.12.2014 r., 
MWT/308/2014 z 31.12.2014 r., MWT/194/2015 z 30.09.2015 r. 
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1.2. Gmina nie posiadała spółek prawa handlowego ani samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej. Nie udzielała poręczeń i gwarancji. W badanym okresie Rada 
Gminy podjęła uchwałę63 o zawiązaniu spółki PKS Złocieniec na podstawie art. 151 ustawy 
z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych64 wspólnie z Powiatem Drawskim, 
gminą Złocieniec, Wierzchowo i Kalisz Pomorski. Gmina wykupiła w 2013 r. 10 udziałów 
o łącznej wartości 1.000,00 zł stanowiących 16,7% kapitału zakładowego Spółki, które zbyła 
w roku 2014.                                                                   (dowód: akta kontroli str. 2659-2660) 
1.3. W latach 2013–2015 (do 30.09) organy Gminy Ostrowice przyjmowały projekty 
i uchwały budżetowe oraz projekty i uchwały w sprawie WPF, w których: 

 wykazały spełnianie kryterium zadłużenia określonego w art. 169 poprzednio 
obowiązującej ufp dla uchwał na rok 201365, gdzie wskaźnik rocznej spłaty wyniósł od 
6,44% (WPF 2013-2027 po zmianach) do 8,29% (projekt budżetu i WPF)66, przy progu 
ustawowym 15%; prognozowany wskaźnik na kolejne lata określono w projekcie WPF 
i ostatniej uchwalonej zmianie WPF 2013-2027 na poziomie odpowiednio: 8,61% i 7,34% 
(2014 r.), 8,71% i 9,74% (2015 r.), 8,11% i 11,24% (2016 r.);  

 wykazały spełnianie kryterium zadłużenia określonego w art. 170 poprzednio 
obowiązującej ufp w projektach uchwały budżetowej, budżecie po zmianach oraz 
projekcie WPF na rok 2013, gdzie relacja zadłużenia do planowanych dochodów ogółem 
wynosiła 51,49%, (projekt budżetu i WPF) oraz 56,24%67 (budżet po zmianach), przy 
progu ustawowym 60%; prognozowany wskaźnik na kolejne lata określono w projekcie 
WPF na poziomie odpowiednio 59,17% (2014 r.), 53,97% (2015 r.) i 53,60%; w ostatniej 
uchwalonej zmianie WPF kryterium zadłużenia nie zostało spełnione w 2013 r. i wyniosło 
74,56%, a w kolejnych latach 2014–2016 wynosiło odpowiednio: 84,40% (2014 r.), 87,81% 
(2015 r.), 103,64% (2016 r.).  
Przekroczenie poziomu zadłużenia 60% wykonanych dochodów ogółem w roku 2013, 
stanowiło naruszenie zasady określonej w art. 170 ust. 1 ufp w związku z art. 121 ust. 7 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 
publicznych68; 

 wykazały spełnianie kryterium zadłużenia określonego w art. 242 ufp obowiązującego dla 
projektu budżetu i projektu WPF sporządzonych na lata 2013-2015, gdzie udział 
planowanych wydatków bieżących w planowanych dochodach bieżących wynosił: 
w 2013 r. 100,0%, w 2014 r. 96,01%, a w 2015 r. 91,15%, przy progu ustawowym 100%; 
w ostatniej podjętej uchwale budżetowej oraz WPF po zmianach wykazano: niespełnianie 
ww. wskaźnika w 2014 r. (114,39%) i w 2015 r. (108,02%), prognozowana relacja na 
2016 r. wynosiła 90,39% (projekt WPF i WPF po zmianach); 

  wykazały spełnianie kryterium zadłużenia określonego w art. 243 ufp obowiązującego 
w projekcie budżetu i projekcie WPF sporządzonych na 2014 r. i brak spełnienia tego 
kryterium w uchwałach na 2015 r., gdzie IWZ69: dla 2014 r. wynoszący 7,34% był równy 
dopuszczalnemu, w budżecie po zmianach wyniósł 205,94% i przekroczył wartość 
dopuszczalną 2,59% a w WPF po zmianach IWZ wyniósł 196,82% i również przekroczył 
wartość dopuszczalną 2,59%; dla 2015 r. IWZ nie został spełniony w żadnej uchwale 
i wyniósł 19,47% przy dopuszczalnym 9,73% w projekcie budżetu i projekcie WPF, 
283,87% w budżecie po zmianach przy dopuszczalnym 8,40% oraz 284,60% przy 
dopuszczalnym 8,40% WPF po zmianach; według prognozy na 2016 r. kryterium 
zadłużenia nie było spełnione, a IWZ wg projektu WPF miał wynieść 15,75% przy 
dopuszczalnym 2,11%, w WPF po zmianach 21,84% przy dopuszczalnym 1,99%. 

(dowód: akta kontroli str. 122-603)  

                                                      
63 Uchwała XVII/150/13 Rady Gminy Ostrowice z 26.06.2013 r. 
64 Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 j.t. ze zm. 
65 Uchwały Rady Gminy Ostrowice z dnia 28 grudnia 2012 r: nr XV/117/12 w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Ostrowice na rok 2013, nr XV/118/12 w sprawie uchwalenia zmiany WPF Gminy 
Ostrowice na lata 2013-2027. 
66 Według projektu budżetu i WPF wskaźnik wynosił 7,38%, według ostatniej podjętej uchwały 
budżetowej na 2013 r. wynosił 8,29%, a według ostatniej uchwalonej zmiany WPF wynosił 6,44%. 
67 Wg stanu na 31.12.2013 r. Gmina osiągnęła faktyczne zadłużenie sięgające 143% wykonanych 
dochodów. 
68 Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm. 
69 Obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów w roku poprzedzającym rok budżetowy. 
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1.4. W latach 2013–2015 Gmina zaciągała zobowiązania w formie pożyczek 
w pozabankowych instytucjach finansowych z przekroczeniem limitów określonych 
w uchwałach budżetowych bądź bez upoważnienia Rady Gminy Ostrowice na ich 
zaciąganie.  
W uchwale budżetowej na 2013 r.70 ustalono limity zobowiązań z tytułu zaciąganych 
kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego 
w ciągu roku przejściowego deficytu Gminy do kwoty 1.000.000,00 zł i na wyprzedzające 
finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
do kwoty 3.570.000,00 zł.  
W budżecie na 2014 r.71 ustalono limit zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki 
z budżetu państwa na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 27.718.283 zł. 
Rada Gminy Ostrowice upoważniła Wójta do zaciągnięcia tylko ww. pożyczki z budżetu 
państwa. 
W budżecie na 2015 r.72 nie określono limitów na zaciąganie pożyczek i kredytów, emisji 
obligacji oraz udzielanie poręczeń i gwarancji. Uchwała (RIO) nie zawierała upoważnienia 
dla Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku 
przejściowego deficytu budżetu.  

 (dowód: akta kontroli str. 122-148, 377-401, 538-558) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

1. Umowa na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy nr 2091-37001-11/28/2010 
z dnia 13.05.2010 r. zawarta została z pominięciem procedur pzp, czym naruszono art. 264 
ust. 1 ufp. Niespełnienie obowiązku udzielenia zamówienia na bankową obsługę budżetu 
Gminy w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych zostało m.in. 
zarzucone organom Gminy przez RIO w wystąpieniu z 7.01.2014 r. 73 Już w latach 2011-
2012 wartość kosztów jego obsługi przekraczała progi określone art. 4 pkt 8 pzp. Ponadto 
z naruszeniem art. 142 ust. 1 pzp powyższa umowa zawarta została na czas nieokreślony.  

(dowód: akta kontroli str. 2783-2790, 1918-1922) 

Wójt wyjaśnił, że: „w zawartej umowie o prowadzenie rachunków bankowych nr 209137001-
11/28/2010 z dnia 13.05.2010 r. przez niedopatrzenie wystąpił zapis w §11 pkt 1 i umowę 
zawarto na czas nieokreślony. Jednocześnie nadmienia się, że pismem z dnia 16.10 2013 r. 
Gmina wystąpiła do banku o dokonanie zmiany w umowie i aneksem Nr 1 z dnia 
16.10.2013 r. wprowadzono zmianę (…).” 

(dowód: akta kontroli str. 2780-2781) 
Ww. aneksem nr 1 oznaczono czas trwania umowy na okres 4 lat do 12.05.2014 r., po czym 
z naruszeniem art. 142 ust. 2 pzp, kolejnym aneksem nr 2 z dnia 12.05.2014 r. przedłużono 
czas trwania umowy do 12.05.2018 r. łącznie na 8 lat, tj. na czas dłuższy niż okres 48 
miesięcy. Wójt nie przeprowadzając postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przy zawieraniu tej umowy nie wykazał, że wykonanie zamówienia w dłuższym okresie 
spowoduje oszczędności kosztów realizacji zamówienia w stosunku do okresu 
czteroletniego, albo że jest to uzasadnione zdolnościami płatniczymi zamawiającego lub 
zakresem planowanych nakładów oraz okresem niezbędnym do ich spłaty.  
Wójt powinien zawrzeć nową umowę na bankową obsługę budżetu Gminy w trybie 
określonym w przepisach o zamówieniach publicznych. 

2. Umowa na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy nr 2091-37001-11/28/2010 z dnia 
13.05.2010 r. nie regulowała zasad wykonywania obsługi bankowej w zakresie możliwego do 
uzyskania limitu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym, warunków uruchomienia tego 
kredytu i wysokości jego oprocentowania, czym naruszono art. 264 ust. 2 ufp. 
Wójt wyjaśnił, że: „możliwość realizacji dyspozycji płatniczych Gminy powyżej limitu 
posiadanych środków na rachunku bankowym (korzystanie z debetu) wynikała z § 36 
regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów 

                                                      
70 Uchwała Nr XV/117/12 Rady Gminy Ostrowice z dnia 28 grudnia 2012 r. 
71 Uchwała Nr XXII/202/2014 Rady Gminy Ostrowice z 15 maja 2014 r. 
72 Uchwała nr V.44.2015 Kolegium RIO w Szczecinie z 25 lutego 2015 r. 
73 Kontrola problemowa gospodarki finansowej Gminy Ostrowice.  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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instytucjonalnych. W przypadku operacji z wykorzystaniem debetu w obrębie miesiąca 
Gmina występowała pisemnie do Banku o przyznanie debetu, określając zapotrzebowaną 
kwotę i termin jej spłaty. Zarząd Banku każdorazowo podejmował decyzje w przedmiotowej 
sprawie informując nas telefonicznie. Nadmieniam, że na koniec każdego miesiąca saldo na 
rachunku bankowym było wielkością dodatnią.” 

(dowód: akta kontroli str. 2780-2790) 
3. Z naruszeniem dyspozycji określonej w art. 92 ust.1 pkt 1 ufp w 5 z 46 umów założono 
kapitalizację odsetek, tj. Gmina wyraziła zgodę na doliczenie do kwoty głównej 
zobowiązania skapitalizowanych odsetek umownych w umowach: MWT/191/2014 
z 30.09.2014 r. w kwocie 45.693,60 zł, MWT/301/2014 z 31.12.2014 r. w kwocie 
159.192,88 zł, MWT/307/2014 z 31.12.2014 r. w kwocie 65.576,34 zł, MWT/308/2014 
z 31.12.2014 r. w kwocie 138.818,42 zł, MWT/194/2015 z 30.09.2015 r. w kwocie 520.622,80 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 2460-2465, 2511-2518, 2568-2571, 2558-2564) 

W powyższej sprawie Wójt wyjaśnił, że „nie mieliśmy możliwości negocjowania treści umów. 
Byliśmy zmuszeni do podpisania umów w treści proponowanej przez instytucje finansowe.” 

(dowód: akta kontroli str. 2827-2828) 
4. Wójt, jako organ wykonawczy Gminy, zaciągając w: 

 2013 r. zobowiązania w pozabankowej instytucji finansowej na łączną kwotę 
2.250.000,00 zł, przekroczył limit zobowiązań, określony uchwałą nr XV/117/12 Rady 
Gminy Ostrowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Ostrowice na 2013 r., łącznie o 1.000,000 zł74 na sfinansowanie przejściowego deficytu; 

 2014 r. zobowiązania w pozabankowej instytucji finansowej (z uwzględnieniem 
skapitalizowanych prowizji i odsetek) wynikające z 6 pożyczek75 na łączną kwotę 
5.301.920,52 zł oraz w formie skapitalizowanych odsetek i prowizji zwiększających 
zobowiązania z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek na kwotę 775.005,67 zł76, 
(łącznie 6.076926,19 zł). W 2014 r. Wójt działał bez upoważnienia organu stanowiącego 
Gminy; w uchwale nr XXII/202/14 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Ostrowice na 2014 r. upoważniono Wójta jedynie do zaciągnięcia pożyczki z 
budżetu państwa na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, 

 w 2015 r. (do 30.06.2015 r.) zobowiązania w pozabankowej instytucji finansowej z tytułu 
5 pożyczek77 na łączną kwotę 2.016.428,37 zł., działał bez upoważnienia; w uchwale 
nr V.44.2015 Kolegium RIO z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Ostrowice na 2015 r. nie ustalono żadnego limitu zobowiązań z tytułu 
zaciąganych kredytów i pożyczek, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku 
przejściowego deficytu budżetu. 

Powyższym działaniem Wójt naruszył zakaz określony w art. 91 ust. 1 ufp oraz art. 60 ust. 2 
pkt 1 usg, zgodnie z którym Wójtowi przysługuje prawo zaciągania zobowiązań w ramach 
upoważnień udzielonych przez Radę Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 997) 

                                                      
74 Umowa z 28.06.2013 r. na kwotę 1.000.000,00 zł. 
75 Umowa z 20.01.2014 r. na kwotę 1.187.000,00 zł (na finansowanie wyprzedające remontu ścieżki 
rowerowej w obszarze Drawskiego Parku Krajobrazowego na trasie Połczyn Zdrój – Złocieniec 
z udziałem środków UE), nr MWT/R/6/2014 z 25.02.2014 r. na kwotę 1.000.000,00 zł, 
nr MWT/R/20/2014 z 30.04.2014 r. na kwotę 568.571,00 zł, nr MWT/R/31/201 z 1.07.2014 r. na 
kwotę 1.641.800,00 zł, nr MWT/R/221/2014 z 29.09.2014 r. na kwotę 404.549,52 zł, 
nr MWT/R/49/2014 z 31.10.2014 r. na kwotę 500.000,00 zł. 
76 MW/67/2014 z 31.03.2014 r., gdzie skapitalizowano koszty obsługi w kwocie 179.521,65 zł, 
MWT/191/2014 z 30.09.2014 r., gdzie skapitalizowano odsetki 45.693,60 zł oraz prowizję 5.757,16 zł, 
MWT/240/2014 z 31.10.2014 r., gdzie skapitalizowano prowizję 140.609,64 zł, MWT/301/2014 
z 31.12.2014 r., gdzie skapitalizowano odsetki w kwocie 159.192,88 zł, MWT/304/2014 
z 31.12.2014 r., gdzie skapitalizowano prowizje 9.550,00 zł, MWT/305/2014 z. 31.12.2014 r. gdzie 
skapitalizowano prowizję 7.600,00 zł, MWT/306/2014 z 31.12.2014 r., gdzie skapitalizowano prowizję 
22.685,98 zł, MWT/307/2014 z 31.12.2014 r., gdzie skapitalizowano odsetki 65.576,34 zł, 
MWT/308/2014 z 31.12.2014 r. gdzie skapitalizowano odsetki 138.818,42 zł. 
77 Umowa nr MWT/R/14/2015 z 12.02.2015 r. na kwotę 499.999,96 zł, nr MWT/R/26/2015 
z 30.03.2015 r. na kwotę 418.571,00 zł, nr MWT/R/34/2015 z 28.04.2015 r. na kwotę 425.000,00 zł, 
nr MWT/R/51/2015 z 30.06.2015 r. na kwotę 372.857,41 zł oraz MWT/R/49/2015 z 30.06.2015 r. na 
kwotę 300.000,00 zł. 
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Wójt wyjaśnił, że: „w kwocie wnioskowanej pożyczki z budżetu państwa w 2014 r. zakładane 
było refinansowanie wcześniej dokonanych rozchodów z tytułu przypadających w ciągu 
2014 roku spłat rat kapitałowych kredytów i pozostałych zobowiązań w łącznej kwocie 
1.378.884,36 zł. Nadmieniam, że banki odmówiły przesunięciu terminu spłaty rat do czasu 
otrzymania pożyczki. Zakładano również refinansowanie z pożyczki z budżetu państwa 
w kwocie 997.910,38 zł deficytu wynikającego ze spłaty odsetek i prowizji w związku 
z późniejszym planowaniem otrzymania wnioskowanej pożyczki z budżetu państwa niż był 
pierwotnie zakładany w programie postępowania naprawczego. Stwierdzam, że do czasu 
otrzymania pożyczki z budżetu państwa koszty obsługi zadłużenia przekraczały możliwości 
finansowe gminy (…) gmina nie miała innych możliwości, jak tylko zaciągnąć zobowiązanie 
do czasu otrzymania pożyczki z budżetu państwa, która właśnie zakładała refinansowanie 
zobowiązania, o którym mowa. Termin otrzymania pożyczki prognozowany był na koniec 
grudnia 2014 r. W związku z powyższym gmina nie mogła czekać do tego czasu ze spłatą 
rat kapitałowych do banków, ponieważ banki wypowiedziałyby podpisane umowy kredytowe 
i postawiły w stan natychmiastowej wymagalności zobowiązania z nich wynikające. 
Również, co do obsługi długu sytuacja byłaby podobna. Instytucje pozabankowe mogłyby 
nie wyrazić zgody na dalsze wydłużanie terminu spłaty kapitału, tj. do czasu otrzymania 
pożyczki z budżetu państwa. Nadmieniam, że zarówno uchwała dotycząca zaciągnięcia 
pożyczki jak i wniosek złożony do Ministerstwa Finansów obejmowały refinansowanie 
deficytu oraz spłatę rat kapitałowych w 2014 r. Podobna sytuacja wystąpiła już w 2015 r., 
w którym również założono refinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę 
przypadających rat kapitałowych do banków z pożyczki z budżetu państwa.” 

(dowód: akta kontroli str. 2814-2818) 

5. W 14 (z 46) przypadkach zawarto umowy z instytucjami pozabankowymi na łączną kwotę 
86.080.406,64 zł78, w których udostępniano Gminie środki lub dokonywano odroczenia bądź 
rozłożenia na raty spłaty istniejących wierzytelności79 o wartości zamówienia przekraczającej 
próg określony w art. 4 pkt 8 pzp, które nie zostały wybrane w trybie określonym w pzp, tj.: 
- umowa finansowania wierzytelności przyszłych z 28.06.2013 r. z prowizją 180.000,00 zł,  
- umowa subrogacji z 25.02.2014 r. nr MWT/46/2014, w której prowizja i odsetki umowne 

wyniosły 293.591,56 zł,  
- umowa subrogacji z 19.09.2014 r. wraz z porozumieniem z 24.09.2014 r. nr 4135/2014, 

w której odsetki wyniosły 164.957,48 zł (po zmianie Aneksem Nr 1),  
- umowa subrogacji z 31.12.2014 r. nr MWT/301/2014, w której odsetki umowne wraz 

z prowizją wyniosły 446.733,84 zł,  
- ugoda z 31.01.2013 r. o wartości zamówienia 202.816,34 zł,  
- ugoda z 15.02.2013 r. o wartości zamówienia 48.960,00 zł,  
- ugoda MWT/245/2013 z 30.09.2013 r. o wartości zamówienia 67.182,79 zł,  
- ugoda MWT/263/2013 z 29.11.2013 r. o wartości zamówienia 179.521,65 zł,  
- ugoda MWT/67/2014 z 31.03.2014 r. o wartości zamówienia 185.278,19 zł,  
- ugoda z 31.07.2014 MWT/145/2014 o wartości zamówienia 140.609,64 zł,  
- umowa MWT/191/2014 z 30.09.2014 r. o wartości zamówienia 138.818,42 zł,  
- ugoda MWT/307/2014 z 31.12.2014 r. o wartości zamówienia 293.658,77 zł,  
- ugoda MWT/308/2014 z 31.12.2014 r. o wartości zamówienia 414.931,40 zł,  
- ugoda MWT/194/2015 z 30.09.2015 r. o wartości zamówienia 632.225,10 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 2219-2248, 2322-2326, 2369-2372, 2398-2402, 2418-2518) 
Powyższe działanie Wójta stanowiło naruszenie zasady określonej w art. 44 ust. 4 ufp, 
zgodnie z którą jednostki sektora finansów publicznych zawierają umowy, których 
przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych 
w przepisach o zamówieniach publicznych. 

Wójt wyjaśnił, że: „w związku z trudną sytuacją finansową i zastrzeżeniami, co do kondycji 
finansowej gminy wyrażonych w opiniach RIO rynek bankowy był dla gminy niedostępny. 
W celu utrzymania płynności finansowej (…) konieczne było nawiązanie kontaktów 
z instytucjami pozabankowymi i uzyskanie informacji na temat możliwości i warunków 
finansowania zobowiązań gminy. Gmina miała wiedzę na temat możliwości pozyskania 

                                                      
78 Suma kwot zobowiązania głównego na dzień podpisania umów. 
79 W zamian za świadczenie w postaci dodatkowych odsetek, prowizji lub tzw. kosztu obsługi ratalnej. 



 

16 

kapitału oraz warunków finansowych obowiązujących w poszczególnych instytucjach 
finansowych, a ponadto byliśmy przeświadczeni, że zapłata za dłużnika, przelewy 
wierzytelności tzw. subrogacje, nie mieszczą się w charakterze przedsięwzięć, dla których 
obowiązuje ustawa o zamówieniach publicznych. W świetle powyższego w przypadku 
konieczności pilnej zapłaty zobowiązań wymagalnych, dla których pokrycia zabrakło 
z różnych przyczyn dochodów budżetowych, gdy nie było czasu na zbieranie ofert, czy też 
działania przetargowe, prowadzono szczegółowe negocjacje tylko z jednym kontrahentem 
w danej okoliczności w ocenie Wójta i Skarbnika najbardziej korzystnej oferty dla gminy.” 

(dowód: akta kontroli str. 2819-2821) 

6. W 25 na 46 umów, w których wartość zamówienia była nie wyższa niż wartość określona 
w art. 4 pkt 8 pzp, nie stosowano procedur i nie prowadzono dokumentacji określonej 
zarządzeniami Wójta Gminy Ostrowice nr 62/200980 z dnia 30 grudnia 2009 r. oraz 
nr 52/201481 z 25 września 2014 r. Nie wszczynano procedury wnioskiem o dokonanie 
zakupu, nie sporządzano notatek z przeprowadzonego rozeznania rynku, jak również nie 
sporządzano protokołów z przeprowadzonego postępowania związanego z zawarciem 
poniższych 13 umów pożyczki (z 16 badanych), 5 umów subrogacji (z 9 badanych) oraz 
7 ugód (z 17 badanych) z okresu 2013–2015:  
- umowy pożyczki z 28.01.2013 r., w której koszt obsługi wynosił 27.821,90 zł, 
- umowy pożyczki z 30.10.2013 r., w której koszt obsługi wynosił 13.000,00 zł,  
- umowy pożyczki MWT/R/6/2014 z 25.02.2014 r., koszt obsługi - 40.000,00 zł,  
- umowy pożyczki MWT/R/20/2014 z 30.04.2014 r., koszt obsługi - 20.582,27 zł,  
- umowy pożyczki MWT/R/31/2014 z 1.07.2014 r., koszt obsługi - 41.800,00 zł,  
- umowy pożyczki MWT/R/221/2014 z 29.09.2014 r., koszt obsługi - 9.550,00 zł,  
- umowy pożyczki MWT/R/49/2014 z 31.10.2014 r., koszt obsługi - 7.600,00 zł,  
- umowy pożyczki MWT/R/14/2015 z 12.02.2015 r., koszt obsługi - 84.499,99 zł,  
- umowy pożyczki MWT/R/26/2015 z 30.03.2015 r., koszt obsługi - 16.880 zł,  
- umowy pożyczki MWT/R/34/2015 z 28.04.2015 r., koszt obsługi - 14.875,00 zł, 
- umowy pożyczki MWT/R/51/2015 z 30.06.2015 r, koszt obsługi - 7.500,00 zł, 
- umowy pożyczki MWT/R/49/2015 z 30.06.2015 r., koszt obsługi - 6.100,00 zł,  
- umowy pożyczki MWT/R/55/2015 z 14.07.2015 r., koszt obsługi - 5.280,00 zł 
- umowy subrogacji MWT/102/2014 z 27.05.2014 r., koszt obsługi - 42.901,74 zł,  
- umowy subrogacji z 28.10.2014 r., koszt obsługi - 18.230,70 zł,  
- umowy subrogacji MWT/300/2014 z 31.12.2014 r., koszt obsługi - 18.487,49 zł,  
- umowy subrogacji MWT/49/2015 z 23.04.2015 r., koszt obsługi - 1.415,12 zł,  
- umowy subrogacji MWT/180/2013 z 30.08.2013 r., koszt obsługi - 28.000,00 zł, 
- ugody MWT/154/2013 z 28.06.2013 r., koszt obsługi - 17.640,00 zł, 
- ugody MWT/175/2014 z 29.09.2014 r., koszt obsługi - 22.685,98 zł, 
- ugody MWT/240/2014 z 31.10.2014 r., koszt obsługi - 65.576,34 zł 
- ugody MWT/303//2014 z 22.12.2014 r., koszt obsługi - 3.061,61 zł, 
- ugody MWT/304/2014 z 31.12.2014 r., koszt obsługi - 33.925,28 zł, 
- ugody MWT/305/2014 z 31.12.2014 r., koszt obsługi - 37.478,99 zł, 
- ugody MWT/306/2014 z 31.12.2014 r., koszt obsługi - 57.489,32 zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 2215-2595, 2748-2770) 

Wójt wyjaśnił, że: „zbliżające się terminy wymagalności zobowiązań i jednoczesny brak 
dochodów budżetowych zagrażał płynności finansowej Gminy. Wskazane w pytaniu umowy 
zawierane były w warunkach konieczności pilnego pozyskania środków w formie pożyczek 
w celu zaspokojenia wierzycieli, a zawarte umowy subrogacji pozwoliły na odroczenie 
terminów płatności i uzyskanie lepszych warunków spłaty istniejących zobowiązań. Każda 
z nich zawierana była bezpośrednio przed upływem terminów spłaty zobowiązań i nie 
mieliśmy już czasu na stosowanie pełnego obiegu dokumentów i wszystkich elementów 
wprowadzonych procedur.” 

(dowód: akta kontroli str. 2824-2826) 

                                                      
80 W sprawie wprowadzenia regulaminu ramowego procedur udzielania zamówień publicznych 
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro. 
81 W sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie 
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto w gminie Ostrowice. 
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7. W przetargu nieograniczonym pisemnym na zbycie środków trwałych82 stanowiących 
własność Gminy Ostrowice połączonym z ich dzierżawą na rzecz sprzedającego (o cenie 
sprzedaży 3.879.419,44 zł), protokół z przebiegu przetargu z 31.01.2013 r. nie został  
zatwierdzony przez Wójta83.                                           (dowód: akta kontroli str. 2523-2539) 
Wójt wyjaśnił, że: „przez przeoczenie nie przekazano do podpisu protokołu Wójtowi Gminy”. 

(dowód: akta kontroli str. 2774, 2778 
 

W przetargu nieograniczonym pisemnym na zbycie środków trwałych84 stanowiących 
własność Gminy Ostrowice połączonych z ich dzierżawą na rzecz sprzedającego (o cenie 
sprzedaży 3.391.000,00 zł), protokół z przebiegu przetargu z 6.11.2013 r85. nie został  
zatwierdzony przez Wójta86. 

(dowód: akta kontroli str. 2523-2539) 
W sprawie przyczyn wystąpienia wskazanych wyżej nieprawidłowości Wójt udzielił 
wyjaśnień jak w pkt 7. 

 

W umowie MWT/67/2014 z 31.03.2014 r. dokonano kapitalizacji tzw. kosztów obsługi 
w kwocie 179.521,65 zł wynikających z umowy MWT/263/2013; w umowie MWT/145/2014 
z 31.07.2014 r. w zamian za prolongatę spłaty zobowiązania naliczono opłatę prowizyjną 
(bez naliczenia odsetek) w kwocie 140.609,64 zł, którą skapitalizowano przy następnej 
prolongacie terminu spłaty na podstawie umowy MWT/240/2014 z 31.10.2014 r.; w umowie 
MWT/304/2014 z 31.12.2014 r. skapitalizowano prowizję od umowy MWT/221/2014 
z 30.09.2014 r. w kwocie 9.550,00 zł; w umowie MWT/305/2014 z 31.12.2014 r. 
skapitalizowano prowizję od umowy MWT/R/49/2014 z 31.10.2014 r. w kwocie 7.600,00 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 2398-2402, 2418-2421, 2483-2488, 2519-2522, 2541-2544) 

W ocenie NIK, powyższe działania mogły stanowić próbę obejścia zakazu kapitalizacji 
odsetek wyrażonego w art. 92 ust.1 pkt 1 ufp. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Gminy w badanym obszarze, 
z uwagi na stwierdzenie ww. naruszeń powszechnie obowiązujących przepisów prawa przy 
zaciąganiu zobowiązań i realizowaniu operacji finansowych oraz nieprzestrzeganie limitów 
zadłużenia w więcej niż jednym roku objętym badaniem. 

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

2.1. Zaciąganie długu przez Gminę oraz wybór podmiotu i formy finansowania w żadnym 
z 46 przypadków nie było poprzedzone analizami pozwalającymi określić długofalowe skutki 
ekonomiczne wybranych operacji finansowych oraz bezpieczeństwa stosowania tych 
instrumentów dla Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 2653-2657) 
Zbadane umowy (46) zawarte przez Gminę z instytucjami pozabankowymi nie zawierały 
ukrytej marży lub ubezpieczenia. Kary za niedotrzymanie warunków ich obsługi wynosiły do 
czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP, zgodnie z art. 359 § 21 Kc. 

                                                      
82 Dotyczących sieci kanalizacyjnych w miejscowości Siecino, Jelenino, Ostrowice oraz sieci 
wodociągowej w miejscowości Donatowo. 
83 Wymóg § 4 ust. 3 zarządzenia nr 7/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 25 stycznia 2013 r. 
w sprawie powołania komisji przetargowej ds. przeprowadzenia przetargu na zbycie środków 
trwałych stanowiących własność Gminy Ostrowice połączone z ich dzierżawą na rzecz 
sprzedającego. 
84 Dotyczących sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrowice wraz z pompownią ścieków oraz 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrowice. 
85 Ostatecznie ustalony przez Wójta termin składania ofert na wnioski oferenta z 21.10.2013 r. 
i 29.10.2013 r. 
86 Wymóg § 3 ust. 3 zarządzenia nr 64/2013 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 5 listopada 2013 r. 
w sprawie powołania komisji przetargowej ds. przeprowadzenia przetargu na zbycie środków 
trwałych stanowiących własność Gminy Ostrowice połączone z ich dzierżawą na rzecz 
sprzedającego. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Wcześniejsza spłata całości lub części wierzytelności nie wyłączała obowiązku zapłaty 
kosztu (prowizji) ugód dotyczących prolongaty terminu płatności. Porównanie warunków 
korzystania z operacji niestandardowych zawartych z pozabankową instytucją finansową 
z kredytem referencyjnym opisano w punkcie 3.1 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

 (dowód: akta kontroli str. 2215-2651, 2661) 
2.2. W sprawie przesłanek wykorzystywania niestandardowych operacji finansowych Wójt 
wyjaśnił, że „utrzymanie płynności finansowej było warunkiem koniecznym umożliwiającym 
realizację obligatoryjnych zadań publicznych gminy”. 

(dowód: akta kontroli str. 2822-2823) 
Analiza przesłanek ekonomicznych do stosowania operacji niestandardowych wykazała 
uzasadnienie ekonomiczne w 39 przypadkach na 44 badane operacje (88,6%), w których 
koszt operacji nie był wyższy niż 10% wartości kredytu referencyjnego, co opisano w pkt 
3.1. niniejszego wystąpienia. 

(dowód: akta kontroli str. 2662) 
2.3. W 2013 r. WPF87 na lata 2013–2027 założono, że budżet 2013 r. zamknie się 
nadwyżką budżetową w kwocie 2.968.571 zł i w latach 2014-2015 nadwyżką w kwocie 
728.571 zł oraz, że relacja wynikająca z art. 243 ufp zostanie spełniona w 2014 r i w latach 
następnych. W opinii RIO z 25.01.2013 r.88 wyliczenia wskaźnika łącznej kwoty długu na 
koniec 2013 roku (51,49% prognozowanych dochodów budżetowych) oraz udziału 
w prognozowanych dochodach kwoty przypadających do spłaty w 2013 roku zobowiązań 
z tytułu zaciągniętego długu (17,56%) oparto na nierealistycznie planowanych dochodach 
Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 273-300) 
W 2014 r. WPF na lata 2014-203989 wskazano, że planowany wynik budżetu w 2014 r. 
będzie zrównoważony (wynik 0), natomiast w latach następnych planowano osiągnięcie 
nadwyżki (343.065 zł w 2015 r., 246.890 zł w 2016 r.). Prognozowany wskaźnik spłaty 
zobowiązań (art. 243 ufp) w latach 2014-2023 nie zostanie spełniony. Relacja z art. 242 ufp 
zostanie zachowana w latach 2015–2039. Prognozowane obciążenie budżetu spłatą długu 
w latach 2014–2039 RIO uznało za dopuszczalne przy założeniu otrzymania pożyczki 
z budżetu państwa w wysokości 27.718.283 zł, realizacji założonych dochodów oraz 
utrzymaniu poziomu wydatków przyjętych w WPF.  

 (dowód: akta kontroli str. 352-353, 474-495) 

W 2015 r. WPF na lata 2015-203490 wskazano planowany na 2015 r. deficyt budżetu 
w kwocie 425.007 zł, a w kolejnych latach nadwyżkę: 1.135.551 zł w 2016 r. i 1.215.550 zł 
w 2017 r. Planowane dochody bieżące: 9.457.864 zł w 2015 r., 10.542.046 zł w 2016 r., 
10.702.494 zł w 2017 r., przy wydatkach bieżących w wysokości 10.218.790 zł, 9.529.352 zł 
i 9.578.807 zł. Prognozowano, że relacje wynikające z art. 243 ufp nie zostaną zachowane 
w latach 2015–2027. WPF na lata 2015-2034 została negatywnie oceniona przez RIO 
w dniu 5.05.2015 r.91 Powodem negatywnej oceny było uzyskanie odmowy pożyczki 
z budżetu państwa przez Ministerstwo Finansów (pisma z 16.12.2014 r. i 19.12.2014 r.). 
Żadne z przedsięwzięć przyjętych w programie naprawczym z 2014 r. nie odniosło 
wymiernych skutków finansowych dla budżetu Gminy. Planowana kwota długu na koniec 
2015 r. wynosi 33.624.631,05 zł i stanowi 341,23% planowanych dochodów 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 720-757) 

2.3.1. Opiniując projekt WPF oraz budżetu na 2014 rok stwierdziło, że zachodzi obawa, 
co do możliwości uchwalenia budżetu i WPF ze względu na zagrożenie niezachowania 
wskaźników z art. 242 i 243 ufp, tj. niemożliwości uchwalenia budżetu, w którym planowane 
wydatki bieżące będą wyższe niż planowane dochody bieżące oraz którego planowane 
roczne spłaty zadłużenia nie spowodują przekroczenia indywidualnego wskaźnika spłat.  

                                                      
87 Uchwała Rady Gminy Ostrowice Nr XV/118/12 z 28.12.2012 r. 
88 Uchwała Nr VIII/54/Z/2013 Składu Orzekającego RIO z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie 
wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Ostrowice na lata 2013 -
2017. 
89 Uchwała nr XXII/203/14 Rady Gminy z dnia 15 maja 2014 r 
90 Uchwała nr V/23/15 Rady Gminy z dnia 30 marca 2015 r. 
91 Uchwała Nr XLV.182.Z.2015. 
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Kolegium RIO wezwało Gminę92 do opracowania i uchwalenia programu postępowania 
naprawczego. W Programie przyjętym uchwałą z 27.02.2014 r.93 najważniejszym 
czynnikiem warunkującym spłatę zobowiązań Gminy było zaciągnięcie pożyczki z budżetu 
państwa w 2014 r. (27.718.283 zł), której ostateczna spłata miała nastąpić w 2039 r. Plan 
przedsięwzięć naprawczych zakładał m.in. zwiększenie dochodów z podatku od 
nieruchomości o 2.700 tys. zł (rozwój energetyki odnawialnej – budowa siłowni wiatrowych 
oraz kolektorów słonecznych).  

(dowód: akta kontroli str. 346,758-832) 
Program naprawczy został zaopiniowany przez RIO pozytywnie z zastrzeżeniami94 
14.04.2014 r. Główna zmiana programu dotyczyła zmniejszenia planowanych wydatków 
inwestycyjnych o 1.548,6 tys. zł. Rada Gminy przyjęła zmiany do programu 15.05.2014 r95. 
W dniu 30.09.2014 r.96 określono nowe działania naprawcze w postaci przekazania 
prowadzenia szkół w Ostrowicach osobom prawnym lub fizycznym i naliczania opłat 
adiacenckich, zmniejszając jednocześnie planowaną kwotę wnioskowanej pożyczki do 
24.000.000,00 zł (z okresem spłaty 7 lat), co zostało pozytywnie zaopiniowane przez RIO97 
31.10.2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 833-905) 
Efektem wyników działalności opiniodawczej, nadzorczej i kontrolnej RIO w latach 2011 – 
2013 był „Raport o stanie gospodarki finansowej Gminy Ostrowice” 98, w którym wykazano 
powtarzające się nieprawidłowości i zagrożenia niewykonania zadań ustawowych. We 
wniosku końcowym RIO stwierdziło, że „Gmina Ostrowice nie posiada finansowych racji 
bytu, gdyż w latach 2011–2013 realizacja zadań własnych wymagała ciągłego zadłużania 
się poprzez korzystanie z bardzo drogich instrumentów finansowych – tzw. umów 
restrukturyzacyjnych w instytucjach finansowych innych niż banki. Takie działania były 
doraźne i miały charakter formalny, nie dawały też żadnej gwarancji poprawy sytuacji 
finansowej Gminy. Na podstawową egzystencję wprost brakuje Gminie środków 
pieniężnych. Dalsze spełnianie zadań własnych jednostki wydaje się niemożliwe i stanowi 
poważne zagrożenie jej bytu.” 

(dowód: akta kontroli str. 1950-2040) 
Wniosek Gminy do Ministerstwa Finansów z 27.06.2014 r. o udzielenie pożyczki na kwotę 
27.718.283 zł - po wielokrotnych uzupełnieniach i zmianie wnioskowanej kwoty na 
24.000.000,00 zł - nie został pozytywnie rozpatrzony. W ocenie Komisji do Spraw 
Gwarancji, Poręczeń i Pożyczek w MF99 przedłożony Program naprawczy z uwzględnieniem 
pozostałych dokumentów nie pozwala uznać, że Gmina wypełnia określone ustawowo 
przesłanki warunkujące możliwość udzielenia pożyczki z budżetu państwa. Komisja 
podkreśliła w szczególności istniejące ryzyko, że Gmina nie podołałaby spłacie 
wnioskowanej pożyczki naprawczej. W uzasadnieniu podano, że działania naprawcze 
polegające na zwiększeniu dochodów w podatku od nieruchomości, związane z budową 
elektrowni wiatrowych są w początkowej fazie. Realizacja tej inwestycji to okres ok. 5-7 lat, 
a wykonanie tego zadania nie zależy wyłącznie od decyzji władz Gminy. Ponadto 
wskazano, że windykacja należności związanych z wyrokiem WSA nakazującym Gminie 
zwrot dotacji inwestycyjnej na kwotę 2,3 mln zł - której zwrot nie został zaplanowany 
w wydatkach WPF na lata 2015-2034 (Gmina złożyła skargę do NSA) - nie wstrzymuje 
biegu postępowania egzekucyjnego i może zagrozić bieżącej płynności Gminy. Planowane 
przekazanie szkoły podstawowej oraz gimnazjum w Ostrowicach w zarząd osobie fizycznej 
lub prawnej, przyniosą efekt finansowy dopiero w 2015 r. w przypadku pozytywnej opinii 
kuratora oświaty.  

 (dowód: akta kontroli str. 909-983) 

                                                      
92 Pismo z 9.01.2014 r. znak K.0712.7.J.W.2014 
93 Uchwała nr XXI/186/14 Rady Gminy z dnia 27 lutego 2014 r. 
94 Uchwały RIO nr XXII.119.Z.2014 z 28.03.2014 r. oraz nr IX.46.2014 r. 14.04.2014 r. 
95 Uchwała Rady Gminy nr XXII/201/14 z 15 maja 2014 r. 
96 Uchwała nr XXIV212/14 Rady Gminy Ostrowice z 30 września 2014 r. 
97 Uchwała XCIII.407.Z.2014 z 31.10.2014 r. 
98 Załącznik do uchwały Nr XII.82.2014 Kolegium RIO z dnia 4 czerwca 2014 r., dalej: Raport RIO. 
99 Pismo z 16.12.2014 r. 
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W Programie naprawczym z 4.02.2015100 r. na lata 2015-2017 podstawą jego realizacji było 
uzyskanie pożyczki z budżetu państwa w kwocie 26.500 tys. zł. Zawarta w nim prognoza 
spłaty istniejących zobowiązań nie zachowywała w 2015 r. relacji określonych w art. 242 
ust.1 ufp, a w latach 2015-2028 relacji określonej w art. 243 ust.1 ufp.  

         (dowód: akta kontroli str. 1821-1894) 
Powyższy Program naprawczy został negatywnie zaopiniowany przez RIO101, która 
wskazała, że:  
- zadłużenie Gminy w 2014 r. w porównaniu do roku poprzedniego wzrosło o 4.289.449 zł102 

(114,8%) i stanowiło 214% wykonanych dochodów w 2013 r. oraz 301,6% wykonanych 
w 2014 r.,  

- koszty obsługi zadłużenia w 2014 r. w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły do 
1.326.087 zł (260,8%), 

- zaciągnięcie pożyczki na kwotę 26.500 tys. zł, spowoduje, że dług Gminy Ostrowice na 
31.12.2015 r. wynosić będzie 33.624.631 zł, tj. 339,3% planowanych dochodów w 2015 r.  

W opinii RIO podkreślono, że Gminie brakuje środków pieniężnych na podstawową 
egzystencję, stąd nieustannie wzrasta zadłużenie. Dalsze spełnianie zadań własnych 
Gminy wydaje się niemożliwe i stanowi poważne zagrożenie jej bytu. W ocenie RIO Gmina 
Ostrowice powinna w jak najszybszym czasie zostać przyłączona do sąsiednich jednostek 
samorządu terytorialnego, którym przyznana ewentualnie pomoc finansowa z budżetu 
państwa umożliwi spłatę dotychczas zaciągniętych długów przez organy Gminy.  

(dowód: akta kontroli str. 1895-1905) 
Wobec negatywnej opinii RIO do Programu naprawczego, wniosek Wójta w sprawie 
możliwości spłaty w latach 2015-2034 pożyczki z budżetu państwa w wysokości 
26.500 tys. zł został również negatywnie zaopiniowany w dniu 5.05.2015 r103. RIO 
stwierdziła, że: „Gmina nie może przetrwać kolejnego roku budżetowego w przeświadczeniu 
o uzyskaniu wsparcia z budżetu państwa w formie niskooprocentowanej pożyczki, 
a następnie wydłużać spłatę zaciągniętych dotychczas kredytów w instytucjach finansowych 
spoza sektora bankowego finansując ogromne koszty obsługi zadłużenia. Taki montaż 
finansowy w 2014 r. spowodował dodatkowe obciążenie budżetu kwotą 5.655.656,55 zł, 
co stanowiło 51,38% wykonanych dochodów.” 

(dowód: akta kontroli str. 988-994) 
W związku z brakiem skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy Gminy, 
Wojewoda Zachodniopomorski wszczął procedurę ustanowienia zarządu komisarycznego. 
Działając na podstawie art. 97 ust. 2 usg przedstawił organom Gminy104 zarzuty dotyczące 
nieprawidłowości opisanych w Raporcie RIO oraz wezwał do opracowania i przedstawienia 
programu poprawy sytuacji Gminy w terminie do 30.08.2015 r. 
Program poprawy sytuacji Gminy Ostrowice105 wraz z odpowiedzią Wójta na przedstawione 
zarzuty skierowano do Wojewody przy piśmie z 31.08.2015 r. 
RIO negatywnie zaopiniowało wykazane w Programie poprawy przedsięwzięcia. W jej 
ocenie Gmina nie ma realnych możliwości uzyskania dodatkowych dochodów własnych 
w wysokości umożliwiającej samodzielną spłatę powstałych zobowiązań dłużnych. Gmina 
nie posiada również odpowiedniej ilości majątku, którego sprzedaż pozwalałaby zapewnić 
spłatę tych zobowiązań, zaś dochody ze sprzedaży istniejących nieruchomości 
komunalnych są wątpliwe. Gmina nie posiada dość wysokiego potencjału podatkowego, 
który pozwoliłby zapewnić dochody na poziomie umożliwiającym finansowanie ustawowych 
zadań własnych. RIO podkreśliło, że w okresie od stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r., 
pomimo podjętych przez Gminę działań naprawczych, nastąpił wzrost długu o kwotę 4,8 mln zł. 

(dowód: akta kontroli str. 1950-2040) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

                                                      
100 Uchwała Nr IV/21/15 Rady Gminy. 
101 Uchwała nr XXVI.107.Z.2015 r. z dnia 9 marca 2015 r. 
102 Kwota zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek. 
103 Uchwała Nr XLV.184.Z.2015. 
104 Pismo z 29.07.2015 r. znak NK-3.4103.5.2015.AB. 
105 Uchwała VIII/42/15 Rady Gminy Ostrowice z dnia 28 sierpnia 2015 r.; dalej: „Program poprawy”. 
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Przed zawarciem 46 umów wymienionych w „Charakterystyce finansowej Gminy Ostrowice 
w latach 2010-2015”106 w pkt. 3.1-3.16, 4.1.-4.9, 5.1-5.2, 6.1-6.17 nie przeprowadzano 
analizy ekonomicznej oraz analizy skutków i ryzyk zawarcia umów dla bezpieczeństwa 
finansowego Gminy. 
Wójt wyjaśnił, że „Gmina nie posiada ekspertów w celu przeprowadzenia takich analiz. 
Ze względów ekonomicznych nie zlecano podmiotom zewnętrznym prowadzenia analiz 
ekonomicznych zawieranych umów. Analizy prowadzimy natomiast każdorazowo przed ich 
popisaniem negocjując warunki w celu obniżenia kosztów obsługi. Z uwagi na ograniczoną 
podaż usług finansowych dla gmin takich jak nasza musimy się godzić często na mniej 
korzystne warunki niż byśmy sobie życzyli. (…) Wójt Gminy, Skarbnik oraz radni pracujący 
w Komisjach Rady Gminy na bieżąco analizowali sytuację finansową, w tym możliwe skutki 
i efekty realizowanych działań.” 
W ocenie NIK, nieudokumentowanie faktu przeprowadzenia ww. analiz świadczy 
o nierzetelnym, bez dochowania należytej staranności przez Skarbnika Gminy i Wójta, 
wykonywaniu obowiązków w zakresie dokumentowania działań mających wpływ na 
gospodarkę finansową Gminy.  

(dowód: akta kontroli str. 2829-2830) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność w badanym obszarze, z uwagi na 
nieprzeprowadzanie analiz warunków i skutków finansowych operacji finansowych oraz ich 
wpływu na bezpieczeństwo finansowe jednostki. 

3. Analiza gospodarności stosowanych operacji finansowych oraz 
dofinansowania kapitałowego spółek komunalnych. 

3.1. Zawarcie 3 umów operacji finansowych na łączną kwotę 5.067.000,00 zł107 nastąpiło 
w wyniku rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych 
w trybie przetargu nieograniczonego. Pozostałe 43 z 46 umów (wymienionych w pkt 3.1-3.3, 
3.6-3.16, 4.2.-4.9, 5.1-5.2, 6.1-6.17) na łączną kwotę 118.812.484,79 zł obsługiwanych 
przez Gminę w latach 2013-2015 nie było poprzedzone analizą ofert innych podmiotów. 
Koszt obsługi ww. umów wynosił od 1.415,12 zł108 do 7.339.573,62 zł109. Porównanie 
kosztów całkowitych operacji do kosztów kredytu referencyjnego, jaki Gmina mogła uzyskać 
przy założonym oprocentowaniu na poziomie WIBOR 3M+2%110, wykazało, że w 39 z 44111 
przypadków warunki finansowe zaoferowane przez pozabankową instytucję finansową były 
nie wyższe niż 10% od warunków rynkowych, w pozostałych 5 przekroczono ten próg, 
w tym w 4 o ponad 30%. 

(dowód: akta kontroli str. 2208-2214, 2661-2747, 2832-2833) 
3.2. W okresie objętym kontrolą w 2 przypadkach zawarto umowy sprzedaży zwrotnej 
(szerzej opisane w pkt 1 wystąpienia pokontrolnego). 
Gmina dokonała w dniu 22.08.2014 r. wykupu nieruchomości przed terminem:  
- sieci wodociągowej na terenie miejscowości Donatowo i sieci kanalizacyjnej na terenie 

miejscowości Siecino, Jelenino i Ostrowice na podstawie przyrzeczonej umowy 
sprzedaży, która miała nastąpić 11.04.2018 r. Skutkiem wcześniejszego zawarcia umowy 
wraz z zapłatą ceny 3.879.419,44 zł, do której doliczono podatek VAT Gmina, zgodnie 
z zawartą umową została obciążona prowizją w wysokości 10% pozostałej do zapłaty 
sumy czynszów dzierżawnych w kwocie 251.716,90 zł (brutto). Łączna wartość wykupu 
ww. sieci wyniosła 5.023.402,81 zł; 

                                                      
106 Na łączną kwotę 123.879.484,79 zł, która nie stanowi sumy zaciągniętych zobowiązań z uwagi na 
wielokrotne rolowanie długu. 
107 Umowa subrogacji nr R/01/03/2013/P z 27.03.2013 r. na kwotę 3.630.000,00 zł, umowa pożyczki 
z 20.01.2014 r. na kwotę 1.187.000,00 zł, umowa pożyczki z 17.12.2013 r. na kwotę 250.000,00 zł 
108 Umowa subrogacji (pkt 4.9 „Charakterystyki finansowej Gminy…”). 
109 Kwota wraz z kosztem odkupu w wysokości 3.630.000 zł; umowa sprzedaży zwrotnej (pkt 5.1 
„Charakterystyki finansowej Gminy…”). 
110 Według analizy ofert banków z sierpnia 2015 r., marża stosowana dla kredytów hipotecznych 
wynosiła ok. 2%. Biorąc pod uwagę, że jst nie może ogłosić upadłości i zawsze istnieją możliwości 
windykacji należności z majątku gminy (grunty, nieruchomości) należy uznać, że ryzyko dla kredytów 
udzielanych jst nie jest wyższe niż dla kredytów hipotecznych. 
111 Do 30.06.2015 r. 
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- oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Ostrowicach na podstawie przyrzeczonej umowy 
sprzedaży, która miała nastąpić 30.09.2014 r. Skutkiem wcześniejszego zawarcia umowy 
wraz z zapłatą ceny 1.888.900,00 zł Gmina, zgodnie z zawartą umową została obciążona 
prowizją w kwocie 3.247,69 zł. Łączna wartość wykupu ww. oczyszczalni wyniosła 
1.892.147,69 zł; 

- sieci kanalizacyjnej wraz z pompownią ścieków zlokalizowaną w Ostrowicach na 
podstawie przyrzeczonej umowy sprzedaży, która miała nastąpić 26.11.2018 r. Skutkiem 
wcześniejszego zawarcia umowy wraz z zapłatą ceny 1.208.700 zł Gmina, zgodnie 
z zawartą umową została obciążona prowizją w kwocie 82.393,09 zł. Łączna wartość 
wykupu ww. oczyszczalni wyniosła 1.291.093,09 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 2274-2293, 2333-2368) 
W sprawie przyczyn wykupu nieruchomości przed terminem oznaczonym w umowach Wójt 
wyjaśnił, że: „w 2014 roku Rada Gminy przyjęła Program postępowania naprawczego, 
w którym jednym z działań naprawczych było zaciągnięcie pożyczki z budżetu państwa na 
spłatę „drogich” zobowiązań. W zobowiązaniach objętych restrukturyzacją założono 
wcześniejszy wykup wcześniej sprzedanych składników majątkowych. Z uwagi na zbliżający 
się termin (30.09.2014 r.) otrzymania pożyczki z budżetu państwa Gmina zgodnie 
z sugestią Departamentu Poręczeń i Gwarancji w Ministerstwie Finansów w miesiącu 
sierpniu 2014 r. przeprowadziła notarialnie transakcję odkupu środków trwałych. W wyniku 
wcześniejszego wykupu Gmina została obciążona prowizją, jednak w kolejnych miesiącach 
znacznie zmniejszone zostały koszty dotyczące obsługi zadłużenia wynikającego z wykupu. 
Dla porównania Gmina miesięcznie płaciła czynsz dzierżawny netto w łącznej kwocie 
80.433,65 zł, natomiast koszt obsługi (miesięczny) wynikający z zobowiązania z wykupu 
środków, o których wyżej mowa stanowił 53.267,51 zł (tj. 7,97 % w stosunku rocznym) (…). 
Ponadto Regionalna Izba Obrachunkowa wyrażała zaniepokojenie dotyczące zagrożenia 
w dostawach wody i odbioru ścieków. Wcześniejszy odkup po pierwsze był korzystny 
ekonomicznie, po drugie uspokajał negatywne emocje dotyczące prawa własności środków 
trwałych, a po trzecie zgodnie z sugestią RIO prostował obraz klasyfikacji długów i kosztów 
jego obsługi.” 

(dowód: akta kontroli str. 2834-2843) 
3.4. W okresie objętym kontrolą nie przenoszono zobowiązań na rzecz spółek 
komunalnych. 

(dowód: akta kontroli str. 2659-2660) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

1. W 5 z 44112 umów na łączną kwotę 12.101.186,09 zł warunki finansowe zaproponowane 
przez pozabankową instytucję finansową w 1. przypadku były wyższe o ponad 10% od 
warunków rynkowych, a w 4 przekraczały 30%, tj.: 
- umowa z dnia 11.04.2013 r.: sprzedaż zwrotna o koszcie 7.339.573,62 zł przekraczającym 

o 70,47% koszt kredytu referencyjnego (4.305.531,82 zł); różnica 3.034.041,80 zł; 
- umowa z dnia 23.11.2013 r.: sprzedaż zwrotna o koszcie 2.175.055,80 zł113 

przekraczającym o 62,88% koszt kredytu referencyjnego (1.335.391,52 zł); różnica 
839.664,28 zł; 

- 2 cesje wierzytelności z 7.06.2013 r. do umów z dnia 10.09.2012 r. o koszcie 
4.940.672,10 zł i 5.887.854,02 zł przekraczającym o 38,82% i o 37,65% koszt kredytu 
referencyjnego (3.559.092,89 zł i 4.277.431,87 zł); różnica wyniosła 1.381.579,89 zł 
i 1.610.422,14 zł. 

- umowa z dnia 28.06.2013 r.: pożyczka o koszcie 1.221.400,00 zł przekraczającym 
o 10,37% koszt kredytu referencyjnego (1.106.644,22 zł); różnica 114.755,78 zł; 

Łączna wartość kosztów 5 ww. umów – na dzień ich zawarcia - wyniosła 21.564.555,54 zł, 
natomiast koszty zaciągnięcia w tym samym terminie hipotetycznych kredytów 
referencyjnych wyniosłyby łącznie 14.584.091,64 zł. Koszty tych umów mogłyby być wyższe 
od hipotetycznego kredytu o ok. 6.980,5 tys. zł, tj. o 48%.  

(dowód: akta kontroli str. 2661, 2736-2739, 2724-2725) 

                                                      
112 Do 30.06.2015 r. – 44 umów. 
113 W części dotyczącej sprzedaży sieci kanalizacyjnej o wartości 1.208.700,00 zł. 
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Wójt wyjaśnił, że: „w odniesieniu do refinansowania umów do tej pory nie mieliśmy 
możliwości ich refinansowania z uwagi na brak zdolności kredytowej Gminy, a w związku 
z tym brak możliwości zawierania umów z bankami.” 

 (dowód: akta kontroli str. 2829-2830) 
2. W 2013 r. dokonano sprzedaży zwrotnej nieruchomości gminnych, których czynsz 
dzierżawny w kwocie 3.721.567,13 zł114 znacznie przekraczał pożytki uzyskiwane przez 
Gminę z ich dzierżawy, tj.: 
- na podstawie umowy sprzedaży i umowy dzierżawy z dnia 11.04.2013 r., sieci 

wodociągowej na terenie miejscowości Donatowo i sieci kanalizacyjnej na terenie 
miejscowości Siecino, Jelenino i Ostrowice, 

- na podstawie umowy sprzedaży i umowy dzierżawy z dnia 23.11.2013 roku, oczyszczalni 
ścieków oraz sieci kanalizacyjnej wraz z pompownią ścieków zlokalizowanych 
w Ostrowicach. 

Średnio miesięczne przypisy z tytułu dostawy wody dla odbiorców sieci wodociągowej 
w Donatowie oraz sprzedaży ścieków na terenie miejscowości Jelenino, Siecino i Ostrowice 
w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2013 r. wynosiły 6.910 zł115, a w okresie od 1 stycznia 
do 22 sierpnia 2014 r. - 7.230 zł116 i stanowiły 11,5% oraz 12,0% wartości czynszu 
dzierżawnego 59.970,57 zł (netto) dla sieci objętych powyższymi umowami.  
Zgodnie z treścią art. 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami117 Wójt zobowiązany był do gospodarowania nieruchomościami 
w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki. Warunki dzierżawy wynikające 
z zawartych umów były gospodarczo nieefektywne z punktu widzenia właściciela, gdyż 
pożytki uzyskiwane z dzierżawionych nieruchomości stanowiły zaledwie do 12% 
ponoszonych przez Gminę kosztów dzierżawy. 

(dowód: akta kontroli str. 2274-2287, 233-256, 2795) 
Wójt wyjaśnił: „sprzedaży dokonano w celu doraźnej poprawy płynności finansowej i spłaty 
„drogich w obsłudze” zobowiązań, dochód ze sprzedaży poprawiał wskaźniki finansowe, co 
dawało szansę na bankowy kredyt konsolidacyjny o znacznie niższych kosztach 
finansowych”. 

(dowód: akta kontroli str. 2796) 

3. W przypadku 2 umów sprzedaży zwrotnej (o których mowa w pkt 2) Gmina zobowiązała 
się do: przekazywania na wyodrębniony rachunek opłat pobranych od użytkowników za 
korzystanie z sieci i oczyszczalni oraz umożliwienia nabywcy tych nieruchomości pobieranie 
z tego rachunku środków do wysokości czynszu dzierżawnego. Umowy takie zawarto, mimo 
iż art. 42 ust. 2 ufp stanowi, że środki publiczne pochodzące z poszczególnych tytułów nie 
mogą być przeznaczane na finansowanie imiennie wymienionych wydatków.  
Wójt Gminy nie udzielił wyjaśnienia w sprawie naruszenia tego przepisu. 

(dowód: akta kontroli str. 1592, 1596) 
 

W związku z nabyciem przez pozabankową instytucję finansową budowli (sieci 
wodociągowej, kanalizacyjnej wraz z pompownią ścieków i oczyszczalni ścieków) 
podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, instytucja finansowa była 
zobowiązana do jego uiszczania (art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych118). Jednak w umowach sprzedaży zawarto niekorzystne 
dla Gminy zapisy (§ 4 pkt 11 obu aktów notarialnych), w wyniku których poniesione przez 
instytucję finansową obciążenia podatkowe były przez Gminę refundowane. Gmina utraciła 
dochody z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 255.743,09 zł w 2013 r. 
i 104.654,75 zł w 2014 r. 
W ocenie NIK, było to działanie niegospodarne i stanowiło dodatkowy koszt obsługi umów. 

 

                                                      
114 Dla całego okresu dzierżawy - w chwili podpisania umów (kwota netto). 
115 Przypis wyniósł 61.187,32 zł w okresie 9 miesięcy, tj. średnio 6.909,70 zł miesięcznie. 
116 Przypis wyniósł 57.853,63 zł w okresie 8 miesięcy, tj. średnio 7.231,70 zł miesięcznie. 
117 Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 j.t. ze zm. 
118 Dz.U. z 2014 r, poz. 849 j.t. ze zm. 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Gminy w badanym obszarze, 
z uwagi na zawarcie 4 umów operacji niestandardowych na warunkach o ponad 30% 
wyższych od warunków rynkowych, co stanowiło naruszenie zasady gospodarności.  

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

Rozrachunki z tytułu zobowiązań zaciągniętych w latach 2013-2015 (i wcześniejszych) 
wobec pozabankowych instytucji finansowych prowadzono na koncie 260 – „Zobowiązania 
finansowe”, przewidzianym do ewidencji zobowiązań finansowych, z wyjątkiem kredytów 
bankowych, rozrachunki z tytułu zaciągniętych kredytów na koncie 134 – „Kredyty 
bankowe”, a ewidencję kosztów finansowych na koncie 751 - "Koszty finansowe", co było 
zgodne z przepisami rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz 
obowiązującym w Gminie zakładowym planie kont119. 
Łączne kwoty kredytów i pożyczek wykazane w sprawozdaniu Rb-UZ (roczne sprawozdanie 
uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych) oraz wykazane 
w sprawozdaniu Rb-Z (kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów 
dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kwartał) były zgodne z sumą sald na ww. kontach 
134 i 260 w każdym z badanych lat. 
Kwoty zobowiązań wymagalnych (zaliczanych do długu publicznego) sprawozdania 
budżetowego Rb-28S (sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki 
samorządu terytorialnego za IV kwartał) były zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z oraz z kwotą 
w sprawozdania Rb-UZ w każdym z badanych lat. 
Wydatki na obsługę długu publicznego w sprawozdaniach budżetowych Rb-28S prawidłowo 
wykazywano w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 
jednostek samorządu terytorialnego120. 

(dowód: akta kontroli str. 1009-1032, 1056-1075, 1102-1107, 1232-1256, 1288-1290, 1324-
1325, 1329-1354, 1420-1445, 1461-1467) 

Ponadto ustalono: 
1) wydatki dotyczące obsługi długu publicznego (rozdział 75702) prowadzono na koncie 

księgowym w następującym rozwinięciu: …757 75702 4580.. lub …757 75702 8070.., 
gdzie cztery ostatnie cyfry oznaczały paragraf (§) klasyfikacji budżetowej. W § 4580 
prawidłowo ujmowano kwoty odsetek uiszczonych od zobowiązań wymagalnych. 
W § 8070 ujmowano zapłacone odsetki i prowizje z tytułu zadłużenia finansowego wobec 
banków i innych instytucji finansowych. Kwoty ujęte w tym paragrafie wyniosły: w 2013 r. 
791.115,24 zł, w 2014 r. 776.133,17 zł, w 2015 r. 2.010.093,05 zł (do 30.06). W ewidencji 
księgowej nie prowadzono § 8110 (Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 
lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek). 

2) kwoty zamieszczone w sprawozdaniach budżetowych Rb-28S w rozdziale 75702 § 8070 
były rozbieżne z ewidencją księgową prowadzoną na koncie 751 w ww. rozdziale 
i paragrafie. Różnice wyniosły w 2013 r. 143.810,00 zł, w 2014 r. 84.384,66 zł, w 2015 r. 
(do 30.06) 36.371,39 zł. 

3) w Rb-28S w rozdziale 75702 wykazano wydatki, które zakwalifikowano do § 4300 (Zakup 
usług pozostałych): w 2013 r. 33.500 zł, w 2014 r. 140.609,64 zł. Wydatki te stanowiły 
uiszczone prowizje z tytułu zawieranych umów finansowania. 

4) w sprawozdaniach Rb-28S zobowiązania wykazane w kolumnie 7 były rozbieżne 
z saldami kont rozrachunkowych. W sprawozdaniach tych nie ujmowano sald kont 
rozrachunkowych 240 i 221. 

5) w 2013 r. stwierdzono niezgodność między kontem syntetycznym Urzędu 751 – „Koszty 
finansowe”, a analityką obrotów i sald tego konta. Różnica wyniosła 202.806,80 zł.  

6) wydatki na czynsz dzierżawny zapłacony pozabankowej instytucji finansowej (sprzedaż 
zwrotna opisana w pkt 2 wystąpienia) za okres I-IX 2014 r. w łącznej wysokości 

                                                      
119 Wprowadzonych polityką rachunkowości. 
120 Dalej: „obsługa długu publicznego”. 

Ocena cząstkowa 
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700.551,15 zł zakwalifikowano do obsługi długu publicznego (rozdział 75702) 
30.09.2014 r.  

7) sprawozdania budżetowe i finansowe były podpisywane przez Sekretarza Gminy („z up. 
Wójta”) z przekroczeniem zakresu upoważnienia. 

8) w skonsolidowanych bilansach jst sporządzonych na koniec 2013 i 2014 roku w miejscu 
na informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej 
i majątkowej nie wykazano żadnych danych i informacji. 

9) polityka rachunkowości przyjęta przez Wójta nie spełniała wszystkich wymogów z art. 10 
ust. 1 pkt 3 a, b i c uor. 

10) w sprawozdaniu finansowym za rok 2013 skonsolidowany bilans jst w pozycji A.II 
„Skumulowany wynik budżetu” podano wartość ujemną 16.465.465,33 zł, podczas gdy 
saldo konta 960 Wn (oznaczające stan skumulowanego deficytu budżetu) wynosiło 
13.130.094,46 zł. Różnica 3.335.370,87 zł.  

11) Gmina - w roku 2013 i 2014 - nie wystąpiła z wnioskiem do właściwego wojewódzkiego 
funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej o zwrot utraconych dochodów z tytułu 
podatku od nieruchomości za grunty pod jeziorami.  

12) protokoły z weryfikacji sald kont księgowych w związku z czynnościami 
inwentaryzacyjnymi prowadzonymi na koniec roku 2013 i 2014 nie zostały sporządzone 
w wymaganym terminie do 15 stycznia następnego roku. 

Badanie ewidencji księgowej wykazało ponadto, że:  
a) W 2014 r. na koncie 130 - "Rachunek bieżący jednostki" zaksięgowano operacje 

z czwartą cyfrą inną niż „0” w kwocie ogółem 730.546,38 zł, przy czym na koncie 138 - 
"Rachunek środków europejskich" służącym do ewidencji operacji pieniężnych 
dokonywanych na rachunkach bankowych związanych z realizacją programów 
i projektów finansowanych ze środków europejskich nie prowadzono żadnych księgowań. 

b) Wszystkie trzy daty zapisu zdarzenia, o których stanowi art. 23 ust. 2 uor (data 
dokonania operacji gospodarczej, data dowodu księgowego, data zapisu księgowego), 
operacji księgowych z grudnia 2013 r., grudnia 2014 r. i czerwca 2015 r. - analizowanych 
na podstawie zapisów w dzienniku księgowym - były takie same. W ewidencji księgowej 
nie różnicowano tych dat, co oznacza, że nie zachowano naturalnej sekwencji dat. 

(dowód: akta kontroli str. 1000-1820) 
W raporcie RIO (o którym szerzej mowa w pkt 2.3.1 niniejszego wystąpienia) wykazano 
m.in., że „sporządzano sprawozdania nieprawidłowo pod względem merytorycznym 
i formalno-rachunkowym oraz wykazywano w nich dane nierzetelne i niezgodne z ewidencją 
księgową, co wprowadziło w błąd odbiorców tych sprawozdań”. Dodatkowo wskazano: 
„w sposób stanowczy należy podkreślić negatywną ocenę stosowanej przez Gminę 
Ostrowice praktyki zawierania kreatywnych w nazwie umów z instytucjami finansowymi 
innymi niż banki. Czynności takich dokonywano w związku z wieloletnim brakiem środków 
pieniężnych na finansowanie podstawowych zadań samorządu. Spowodowało 
to stosowanie w księgach rachunkowych wymyślnych zabiegów ewidencyjnych, które 
w konsekwencji doprowadziły do jedynie pozornego zachowania relacji wynikających z art. 
242-244 ustawy o finansach publicznych. Ponadto Gmina nie ujmowała do długu 
w sprawozdaniu Rb-Z ww. umów, a także nie wykazywała ich w sprawozdaniu Rb-NDS 
(przychody i rozchody). Ani zadłużenie z tytułu ww. kredytów i pożyczek, ani jego częściowa 
spłata nie zostały wykazywane w ww. sprawozdaniach za 2011 r. i 2012 r. oraz za III 
kwartał 2013 r., co wprowadzało w błąd odbiorców sprawozdań i zmieniało rzeczywisty 
obraz stanu gospodarki finansowej. W sprawozdaniach za 2013 r. dostosowano się do 
zaleceń RIO dot. wykazywania faktycznego stanu zadłużenia.” 

(dowód: akta kontroli str. 1974, 1991) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. Wydatki na łączną kwotę 264.566,05 zł ujęte w sprawozdaniach budżetowych Rb-28S 
w rozdziale 75702 – ”Obsługa długu publicznego” § 8070 były niezgodne z ewidencją 
księgową prowadzoną na koncie 751 – Koszty finansowe rozdział 75702 § 8070 
(w rozwinięciu 757 75702 8070…), tj.: 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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- w 2013 r. w sprawozdaniu rocznym wykazano wydatki w wysokości 791.115,24 zł, 
a w ewidencji księgowej 647.305,24 zł; różnica 143.810,00 zł (wydatki zawyżono),  

- w 2014 r. w sprawozdaniu rocznym wykazano kwotę 2.010.093,05 zł, a w ewidencji 
księgowej 2.094.477,71 zł; różnica 84.384,66 zł (wydatki zaniżono),  

- w 2015 r. w sprawozdaniu za II kwartał wykazano kwotę 776.133,17 zł, a w ewidencji 
księgowej 739.761,78 zł; różnica 36.371,39 zł (wydatki zawyżono). 

(dowód: akta kontroli str. 1009-1027, 1060-1073,1110-1122, 1232-1231, 1314-1323, 1354, 
1420-1436, 1454-1459, 1467) 

Zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej kwoty 
wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji 
księgowej. 

Odnośnie roku 2013 Wójt Gminy wyjaśnił: „(…) powstała różnica wynika: (…) 
z przeniesienia kwoty 143 810,00 zł do organu na konto 260 – Zobowiązania finansowe 
(umowa z (…) z 31.01.2013 r.)”. 

(dowód: akta kontroli str. 1515) 
Przeksięgowanie powyższej kwoty powinno być wykonane we właściwym okresie 
sprawozdawczym, tj. w styczniu 2013 r. (art. 20 ust. 1 uor) i nie powinno mieć wpływu na 
roczne sprawozdanie budżetowe.  

Odnośnie roku 2014 Wójt Gminy wyjaśnił: „ (…) Saldo konta 751 – Koszty finansowe 
obejmuje koszty dotyczące zarówno już poniesionego wydatku jak i powstałego 
zobowiązania (…)”. 

 (dowód: akta kontroli str. 1570, 1575) 
Konto 751 służy do ewidencji kosztów finansowych, a nie zobowiązań (rozporządzenie 
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości; opis konta 751). 
Z uwagi na fakt, że w końcu roku obrotowego przenosi się koszty operacji finansowych na 
stronę Wn konta 860 – ”Wynik finansowy”, to zawyżanie bądź zaniżanie kosztów 
finansowych zawsze ma wpływ na ustalenie wysokości wyniku finansowego. 

2. Wydatki na łączną kwotę 3.577.341,46 zł dotyczące obsługi długu publicznego (rozdział 
75702) prowadzono w § 8070. Kwoty ujęte w tym paragrafie wyniosły: w 2013 r. 791.115,24 
zł, w 2014 r. 776.133,17 zł, w 2015 r. 2.010.093,05 zł (do 30.06), mimo, że § 8070 ”Odsetki 
i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych 
instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego” dotyczy realizacji 
budżetu państwa (a nie jst). 

(dowód: akta kontroli str. 1060-1073, 1314-1323, 1454-1459) 
Skarbnik Gminy wyjaśniła: „Do ewidencji obsługi zadłużenia zastosowano paragraf 807, 
ponieważ zawierał on zapis poza kredytami i pożyczkami „inne instrumenty finansowe”, 
a w przypadku naszej gminy koszty obsługi w większości dotyczyły tej pozycji.” 

(dowód: akta kontroli str. 1644) 
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków do 
ewidencji odsetek od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów 
i pożyczek służy § 8110. Pozostałe rozliczenia z bankami związane z obsługą długu 
publicznego ujmuje się w § 8010121. 

3. W sprawozdaniach budżetowych Rb-28S w rozdziale 75702 – „Obsługa długu 
publicznego” wykazano wydatki o łącznej wartości 176.109,64 zł, które zakwalifikowano do 
§ 4300 ”Zakup usług pozostałych”: w 2013 r. 33.500 zł, w 2014 r. 140.609,64 zł. Do obsługi 
długu publicznego w jst (lub w budżecie państwa) służą paragrafy od 8010 do 8130. 

(dowód: akta kontroli str. 1009-1027, 1060-1073,1110-1122, 1232-1231, 1314-1323, 1354) 
Wójt Gminy wyjaśnił: 1) „Kwota 33.500,00 zł (…) dotyczyła spłaty prowizji od udzielonego 
Gminie finansowania, w tym (…) 17.500,00 zł oraz (…) 16 000,00 zł.” 2) „Kwota 140.609,64 
zł (…) dotyczyła spłaty prowizji w kwocie 5.757,14 zł od udzielonego Gminie finansowania, 
w tym (…) porozumienie z dnia 25.02.2014 r., prowizji w kwocie 57.391,69 zł wynikającej 
z ugody z dnia 31.03.2014 r. (…), prowizji z tytułu wcześniejszego zawarcia przyrzeczonej 
umowy sprzedaży (...) z dnia 22.08.2014 r. Nadmienia się, że powyższa kwota wcześniej 
została zaksięgowana w pozycji 041 dnia 28.08.2014 r. (…) w rozdziale 01010–

                                                      
121 W ewidencji księgowej nie prowadzono § 8110 i § 8010. 
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Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w § 4300 - Zakup usług pozostałych. 
Przeksięgowania dokonano w związku z zaliczeniem kwoty zobowiązania z tytułu odkupu 
środków trwałych do długu. Przeniesienia do działu 757 – Obsługa długu publicznego 
§ 4300 - Zakup usług pozostałych dokonano pod datą 30.11.2014 r. pod pozycją 4970. 
Również kwota 7.834,16 zł dotyczyła prowizji wcześniej zaksięgowanej § 8070 Odsetki, 
dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów 
i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 
(porozumienie (…) z dnia 25.02.2014 r.).” 

(dowód: akta kontroli str. 1574, 1515) 
4. W sprawozdaniach Rb-28S za lata 2013-2014 i za II kwartał 2015 r. zobowiązania 
(wykazane w kolumnie 7) były niezgodne z saldami księgowych kont rozrachunkowych. 
W sprawozdaniach tych nie ujmowano sald kont rozrachunkowych 240 i 221.  
Konto 240 służy do ewidencji krajowych i zagranicznych należności i roszczeń oraz 
zobowiązań nieobjętych ewidencją na kontach 201-234. Saldo Ma konta 221 oznacza stan 
zobowiązań jednostki budżetowej z tytułu nadpłat w dochodach. 
Saldo Ma konta 221 wynosiło w 2013 r. 65.556,85 zł, w 2014 r. 205.437,03 zł, w 2015 r. 
14.078,56 zł. Saldo Ma konta 240 wynosiło w 2013 r. 10.459,26, w 2014 r. 1.764,97 zł, 
w 2015 r. 1.485,02 zł. Zatem zobowiązania wykazane w sprawozdaniach Rb-28S zostały 
zaniżone w 2013 r. łącznie o kwotę 76.016,11 zł, w 2014 r. o 207.202,00 zł, w 2015 r. 
o 15.563,58 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 1009-1027, 1056-1057, 1232-1249, 1288-1289, 1420-1436, 1441-1443) 

Wójt Gminy wyjaśnił, że: „w zobowiązaniach wykazanych w Rb-28S w kol. 7 występowały 
salda kont 201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami, 225 – Rozrachunki z budżetami, 
229 – Pozostałe rozrachunki publicznoprawne, 231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, 
jednostek podległych Gminie (..)”. 

(dowód: akta kontroli str. 1516, 1575-1576, 1588-1589) 
Przepis § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej nakłada 
obowiązek zachowania zgodności kwot wykazanych w sprawozdaniach z danymi 
wynikającymi z ewidencji księgowej. 

5. Na koncie syntetycznym Urzędu 751 – „Koszty finansowe” w 2013 r. wykazano kwotę 
909.595,55 zł po stronie Wn i Ma. Jednak analityczne zestawienie obrotów i sald konta 751 
zawierało inne dane: obroty Wn 909.595,55 zł, obroty Ma 202.806,80 zł. Saldo Wn 
706.788,75 zł. Rozbieżność między saldem konta syntetycznego i analitycznego wynosiła 
202.806,80 zł. Ponadto na stronę Wn konta 860 (Ma 751) w końcu roku obrotowego 
przeniesiono kwotę 706 788,75 zł (mimo, że było to saldo konta analitycznego, a nie 
syntetycznego). 

(dowód: akta kontroli str. 1056-1057, 1109-1122) 
Wójt wyjaśnił: „w obrotach sald po stronie Ma konta 751 kwota 202.806,80 zł wynika 
z przeniesienia zobowiązań, w tym kosztów obsługi skapitalizowanych na konto 260 – 
Zobowiązania finansowe w organie, w tym: PK -1231/ZOB/(…) 2013-12-31 PK-006 – 
zmiana tytułu dłużnego (na pożyczkę) - 58.996,80 zł, PK-1231/ZOB/(…) 2013-12-31 PK-001 
– zmiana tytułu dłużnego (na pożyczkę) – 143.810,00 zł.” 

(dowód: akta kontroli str. 1515) 
Przepis § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej nakłada 
obowiązek zachowania zgodności kwot wykazanych w sprawozdaniach z danymi 
wynikającymi z ewidencji księgowej. 

6. Wydatki na czynsz dzierżawny zapłacony pozabankowej instytucji finansowej (sprzedaż 
zwrotna opisana w pkt 1 wystąpienia) za okres od stycznia do września 2014 r. w łącznej 
kwocie 700.551,15 zł przeksięgowano i zakwalifikowano do obsługi długu publicznego 
(rozdział 75702) dopiero 30.09.2014 r.122, zamiast w okresach wynikających z terminów 
ponoszenia tych wydatków, tj. od stycznia 2014 r. 

                                                      
122 PK-930, nr poz. dziennika 874775. 



 

28 

Na mocy przepisów123 obowiązujących od 01.01.2012 r. do kategorii pożyczek i kredytów 
klasyfikowanych do tytułów dłużnych należało zaliczyć wszystkie umowy, które 
wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu. Zatem kwota 
obsługi długu wykazana w sprawozdaniach budżetowych Rb-28 za I i II kwartał 2014 r. była 
nieprawidłowa.                                                                (dowód: akta kontroli str. 1314-1323) 
Skarbnik wyjaśniła, że zobowiązanie z tytułu czynszu dzierżawnego zakwalifikowano do 
obsługi długu zgodnie z sugestią RIO. 

(dowód: akta kontroli str. 1651) 

7. Sekretarz Gminy „z up. Wójta” podpisał ogółem 13 sprawozdań budżetowych 
i finansowych, w tym m.in.: Rb-N kwartalne o stanie należności jst (Gmina) za okres na 
koniec IV kwartału 2014 r. sporządzone dnia 20.02.2015 r., Rb-N kwartalne o stanie 
należności jst (Gmina) za okres na koniec IV kwartału 2013 r. sporządzone dnia 
05.02.2014 r., Rb-N kwartalne o stanie należności jst (Gmina) za okres na koniec II kwartału 
2015 r. sporządzone dnia 06.07.2015 r. 
Zakres upoważnień Sekretarza Gminy dotyczył m.in. przetwarzania danych osobowych, 
spraw z zakresu prawa pracy, podpisywania dokumentów (aktów prawnych wydawanych 
przez Wójta, pism kierowanych do organów samorządu terytorialnego, centralnych 
i naczelnych organów administracji oraz instytucji kontroli państwowej, pism zawierających 
oświadczenia woli w zakresie bieżącej działalności Gminy i „innych pism”). Sekretarz Gminy 
podpisał sprawozdania z przekroczeniem zakresu upoważnienia. 
Sporządzanie i terminowe przekazywanie sprawozdań budżetowych i finansowych Gminy 
należało do obowiązków Skarbnika Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 14-21, 1047-1049, 1190-1219, 1820) 

Wójt wyjaśnił: „w dniu 12 maja 2008 r. Wójt Gminy Ostrowice udzielił upoważnienia 
ogólnego sekretarzowi gminy do podpisywania w czasie jego nieobecności dokumentów 
wymienionych w tiret od jeden do osiem oraz w tiret dziewiątym upoważnił sekretarza do 
podpisywania innych pism nie wymienionych enumeratywnie. Posługując się w udzielonym 
upoważnieniu sformułowaniem innych pism oświadczam, że upoważniłem sekretarza gminy 
(…) do podpisywania sprawozdań. Sprawozdanie jest również pismem oddającym relację 
z zaistniałych wydarzeń, w tym finansowych. Art. 33 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym 
nie wskazuje przy tym ani zakresu, ani rodzaju spraw gminy, które mogą być delegowane 
na zastępcę wójta lub sekretarza gminy, nie zastrzega też żadnych spraw do wyłącznej 
kompetencji wójta (w powołanym przepisie mowa jest o kompetencjach wójta, a nie 
niektórych tylko kompetencjach wójta). Powierzenie określonych kompetencji do 
wykonywania oznacza dekoncentrację kompetencji, wójt może jej dokonać w zakresie 
swojej właściwości w regulaminie organizacyjnym lub odrębnym upoważnieniem. Taka 
dekoncentracja ma cechy trwałości, nie traci mocy obowiązującej ze zmianą lub brakiem 
piastuna organu. Powierzenie wykonywania określonych czynności przez wójta 
sekretarzowi gminy nie oznacza, że dochodzi do przeniesienia tych kompetencji na ten 
organ. Podmiot, na rzecz którego nastąpiła dekoncentracja kompetencji, nie staje się 
organem, działa zawsze w jego imieniu. (Wyrok NSA z 3.12.2008 r., II OSK 1458/08).” 

(dowód: akta kontroli str. 1591-1592, 1595-1596) 
Zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, 
sprawozdanie podpisują główny księgowy (skarbnik) i kierownik jednostki (przewodniczący 
zarządu jednostki samorządu terytorialnego). Sprawozdania budżetowe nie są „pismami”, 
tylko dokumentami finansowymi, o których stanowi ww. rozporządzenie. 

8. W skonsolidowanych bilansach jst (Gminy) sporządzonych na koniec 2013 i 2014 roku 
nie podano „Informacji uzupełniających istotnych dla rzetelności i przejrzystości sytuacji 
finansowej i majątkowej”, pomimo że art. 48 ust. 1 w zw. art. 55 ust. 4 uor oraz § 20 ust. 4 
i § 21 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości stanowi, iż informacja 
dodatkowa powinna zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby 
sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawiało sytuację finansową Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 1033-1038, 1261-1265) 

                                                      
123 Rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad klasyfikacji tytułów 
dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. Nr 298, poz. 1767).  
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Wójt wyjaśnił: „Bilans skonsolidowany przekazywany jest do Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
która do tej pory nie stwierdziła usterek lub nieprawidłowości w jego sporządzeniu. 
Jednocześnie nadmieniam, że z wykonania budżetu sporządzane są jeszcze zestawienia 
tabelaryczne i część opisowa, informacja o stanie mienia komunalnego oraz o instytucji kultury 
(Biblioteka Publiczna Gminy). Powyższe dokumenty są przedkładane Radzie Gminy łącznie 
z bilansami i omawiane szczegółowo na poszczególnych komisjach i sesji.” 

 (dowód: akta kontroli str. 1596) 
9. Polityka rachunkowości przyjęta przez Wójta nie spełniała wszystkich wymogów 
określonych w art. 10 ust. 1 pkt 3a,b i c uor, tj. jednostka nie posiada określonych zasad 
klasyfikacji zdarzeń (w polityce wskazano jedynie o konieczności ich ustalenia, ale nie 
zawarto faktycznego opisu tych zdarzeń, przykładowych księgowań charakterystycznych dla 
Gminy zdarzeń, nie zawarto struktury kont, ich sposobu rozbudowania i przyjętych w tym 
zakresie zasad), nie posiada wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na 
informatycznych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz 
ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych, 
nie posiada rzetelnego opisu systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, 
procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów 
i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod 
zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto polityka nie 
określa wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji. 

(dowód: akta kontroli str. 1593, 1597) 
Wójt wyjaśnił: „Przyjęta w 2010 roku polityka rachunkowości nie została uzupełniona 
o brakujące wykazy i opisy z braku czasu (…).” 

(dowód: akta kontroli str. 1597) 
10. W 2014 r. na koncie 130 - "Rachunek bieżący jednostki" zaksięgowano operacje 
z czwartą cyfrą inną niż „0” w kwocie ogółem 730.546,38 zł, przy czym na koncie 138 - 
"Rachunek środków europejskich" służącym do ewidencji operacji pieniężnych 
dokonywanych na rachunkach bankowych związanych z realizacją programów i projektów 
finansowanych ze środków europejskich - nie prowadzono żadnych księgowań  

(dowód: akta kontroli str. 1288-1289, 1299-1313, 1819) 
Skarbnik wyjaśniła: „czwartą cyfrę klasyfikacji budżetowej inną niż „0” stosowano przy 
realizacji wydatków dotyczących projektów współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej. Prawidłowość stosowania czwartej cyfry potwierdzają wyjaśnienia zawarte 
w pismach Ministerstwa Finansów (…) również klasyfikacja budżetowa 2012 wydana przez 
Infort Expert strony 11-114 – opinie expertów.”             (dowód: akta kontroli str. 1642-1643) 
NIK nie podważa konieczności stosowania w klasyfikacji budżetowej czwartej cyfry innej niż 
„0” w przypadku wydatków współfinansowanych ze środków UE, tylko brak ich ujmowania 
na koncie 138 – „Rachunek środków europejskich" zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości. 
 
11. Wszystkie trzy daty zapisu zdarzenia gospodarczego, o których stanowi art. 23 ust. 2 
uor (data dokonania operacji gospodarczej, data dowodu księgowego, data zapisu 
księgowego), operacji księgowych z grudnia 2013 r., grudnia 2014 r. i czerwca 2015 r. - 
analizowanych na podstawie zapisów w dzienniku księgowym - były takie same. 
W ewidencji księgowej nie różnicowano tych dat, co oznacza, że nie zachowano naturalnej 
sekwencji dat.  

Art. 24 ust.1 uor stanowi, że księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie. 

(dowód: akta kontroli str. 2844-2867) 
Skarbnik wyjaśniła: „zapisy wynikają z funkcjonowania programu.” 

(dowód: akta kontroli str. 1644) 
12. Nie dotrzymano ustawowego terminu sporządzenia protokołów weryfikacji sald kont 
księgowych w związku z czynnościami inwentaryzacyjnymi prowadzonymi na koniec roku 
2013 i 2014, tj. do 15 stycznia następnego roku (art. 26 ust. 3 pkt 1, art. 18 ust. 2 uor). 
Protokoły weryfikacji sald kont księgowych (organu i Urzędu) sporządzono w terminach: 
25.02.2014 r. i 14.03.2014 r. (za rok 2013), 25.02.2015 r. i 16.03.2015 r. (za rok 2014). 

(dowód: akta kontroli str. 1703-1811) 
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Skarbnik wyjaśniając niedotrzymanie terminów powołała się na terminy zamknięcia ksiąg 
rachunkowych dla jednostek samorządu terytorialnego, na uzgodnienia przepływów 
finansowych pomiędzy Gminą, a podległymi jednostkami przed sporządzeniem sprawozdań 
finansowych, na zaangażowanie pracowników księgowości przy dodatkowych zajęciach 
wynikających z prowadzonych w Urzędzie kontroli RIO, Urzędu Marszałkowskiego, prac 
przy programie naprawczym oraz na trudności kadrowe. 

(dowód: akta kontroli str. 1591-1595) 
13. W sprawozdaniu finansowym skonsolidowany bilans jst (Gminy) za rok 2013 w pozycji 
A.II „Skumulowany wynik budżetu” podano wartość ujemną 16.465.465,33 zł, podczas gdy 
saldo Wn konta 960 – „Skumulowane wyniki budżetu” wynosiło 13.130.094,46 zł124. Różnica 
wyniosła 3.335.370,87 zł.                           (dowód: akta kontroli str. 1033-1038, 1058, 1146) 
Wójt wyjaśnił: „Różnica w kwocie 3.335.377,87 zł stanowi saldo konta 961 – wynik 
wykonania budżetu. Powyższa kwota została błędnie przeniesiona na konto 960 – 
skumulowane wyniki budżetu pod datą 31.12.2013 r. zamiast w 2014 r. pod datą 
zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok poprzedni (2013 r.). (…)” 

 (dowód: akta kontroli str.1519) 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości na stronie Wn 
lub Ma konta 960 ujmuje się, pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, 
odpowiednio przeniesienie sald kont 961 i 962. Przeniesienie salda na dzień 31.12.2013 r. 
skutkowało naruszeniem § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej, który stanowi, że kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne 
z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. 

14. Gmina sfinansowała wydatki bieżące roku 2013 w łącznej kwocie 171.725,57 zł z innych 
źródeł, niż wskazane w art. 217 ust. 2 ufp, tj. ze środków subwencji oświatowej 
przeznaczonej na rok 2014. Subwencję (173.721,00 zł) otrzymaną w grudniu 2013 r. 
z przeznaczeniem na wydatki bieżące stycznia 2014 r., wydatkowano w 99% na pokrycie 
wydatków bieżących Gminy z roku 2013 (stan rachunku bieżącego Gminy na 31.12.2013 r. 
wynosił 1.995,43 zł).                          (dowód: akta kontroli str. 1181-1189, 1519-1520, 1717) 
Wójt wyjaśnił, że „(…) subwencja część oświatowa wpłynęła na konto Gminy w dniu 
20.12.2013 r. w kwocie 173.721,00 zł i dotyczyła m-ca stycznia 2014 r.” 

(dowód: akta kontroli str. 1519-1520) 

15. Gmina nie wystąpiła o zwrot utraconego podatku od nieruchomości za grunty pod 
jeziorami w roku 2013 i 2014 na łączną kwotę 10.043 zł. 
Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2006 r. 
w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od 
nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior 
o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod 
sztuczne zbiorniki wodne125, Gmina mogła wystąpić do właściwego wojewódzkiego 
funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z wnioskiem o zwrot utraconych 
dochodów.                                                                               (dowód: akta kontroli str. 1593) 
Wójt wyjaśnił: „ (…) Kwoty utraconych dochodów w poszczególnych latach stanowiły 2013 r. 
– 4.994 zł, 2014 r. – 5.049 zł i 2015 r. – 5.071 zł. Jednak z niedopatrzenia pracownika nie 
wystąpiono o zwrot utraconych dochodów za 2013 i 2014 rok. 

(dowód: akta kontroli str. 1597) 
 

1. W urzędzie Gminy nie prowadzono ewidencji wystawionych weksli in blanco, co w ocenie 
NIK, nie zapewniało możliwości sprawowania kontroli w tym zakresie. Ewidencja taka służyć 
powinna ochronie zasobów oraz ustaleniu, ile weksli Gmina wystawiła, czy zostały (po 
wygaśnięciu zobowiązań Gminy) odebrane lub anulowane, by wyłączyć możliwość dalszego 
nimi obrotu. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej, efektywnej kontroli 
zarządczej należy do obowiązków Wójta, zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 ufp, a jej celem jest 
m.in. ochrona zasobów (art. 68 ust. 2 pkt 4 ufp).  

 (dowód: akta kontroli str.1056-1058, 1288-1290, 1441-1445, 1592,1596) 
 

                                                      
124 Saldo Wn konta 960 oznacza stan skumulowanego deficytu budżetu. 
125 Dz. U. z 2006 r. Nr 142, poz.1023. 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Gminy w badanym obszarze, 
z uwagi na naruszanie przepisów obowiązujących jednostki sektora finansów publicznych 
w zakresie sporządzania sprawozdań i prowadzenia ewidencji księgowej badanych operacji 
finansowych. 

5. Zarządzanie zobowiązaniami i płynnością finansową. 

5.1. W latach 2013-2015 źródłem zasilania płynności bieżącej oraz finansowania 
długoterminowego w Gminie były kredyty bankowe (w tym kredyt w rachunku bieżącym) 
oraz środki udostępniane przez pozabankowe instytucje finansowe. Gmina nie posiadała 
udokumentowanej formy analiz płynności finansowej. Wójt nie przedstawił metod ani 
narzędzi zarządzania płynnością finansową.  

Wójt wyjaśnił, że „w celu zachowania płynności finansowej stosowano limitowanie zasilania 
w gotówkę jednostek podległych oraz preliminarze obejmujące Urząd i jednostki podległe. 
Analizy płynności były prowadzone przez Gminę na bieżąco przy zlecaniu usług, bądź 
dokonywaniu zakupów. Analizy płynności dokonywano również przed aneksowaniem 
terminów spłat różnego rodzaju zobowiązań, przy opracowaniu i wprowadzaniu zmian do 
WPF oraz na etapie opracowania i realizacji programu postępowania naprawczego.” 

(dowód: akta kontroli str. 2222-2223,2304, 2331, 2445, 2483, 2474, 2812-2813) 

Gmina korzystała z kredytu w rachunku bieżącym w 2013 r. w kwotach od 150.000,00 zł do 
700.000,00 zł miesięcznie, w 2014 r. od 120.000,00 zł do 580.000,00 zł miesięcznie oraz 
w 2015 r. (do 30 czerwca) od 330.000,00 zł do 500.000,00 zł miesięcznie. 

(dowód: akta kontroli str. 998-999) 

Analiza płynności finansowej Gminy, dokonana na podstawie danych z planu finansowego 
oraz miesięcznych sprawozdań Rb-27S i Rb-28S, za okres od lipca 2014 r. do czerwca 
2015 r. wykazała, że: 

 wskaźnik płynności finansowej w układzie planowanym, określający planowaną zdolność 
do pokrycia zobowiązań wynikających z realizacji wydatków i rozchodów, przyjął wartość 
przynajmniej równą „1” w całym okresie (planowane wydatki budżetu i jego rozchody 
znajdowały pełne pokrycie w planowanych dochodach i przychodach); 

 wskaźnik płynności finansowej w układzie rzeczywistym126 wyniósł w 8 z 12 miesięcy 
100%, co było wynikiem notowania przez Gminę nadwyżki środków pieniężnych, 
a w pozostałych 4 miesiącach niedoborem (wskaźnik poniżej 100%), przy czym 
w sierpniu i listopadzie 2014 r. poniżej 90%; powyższe świadczyło o braku 
możliwości terminowego regulowania zobowiązań; 

 wskaźnik płynności natychmiastowej I stopnia127 w badanym okresie (z wyjątkiem 
grudnia) przyjmował wartości poniżej „1” świadcząc o występujących w Gminie 
trudnościach finansowych, wartość „1” odnotowana w grudniu oznaczała, 
że zobowiązania krótkoterminowe były w całości pokryte przez środki pieniężne; 

 wskaźnik płynności natychmiastowej II stopnia128 w badanym okresie przyjmował 
wartości od 0,44 w lutym 2015 r. do 0,97 w lipcu 2014 r. (w czerwcu 2015 r. wyniósł 
0,73), osiągnięte wartości wskazywały na znaczne obciążenie Gminy zobowiązaniami 
długoterminowymi; oznaczało to, że postawienie zobowiązań długoterminowych w stan 
natychmiastowej wymagalności spowodowałoby utratę płynności finansowej Gminy. 

 (dowód: akta kontroli str. 995) 

W latach 2013-2015 Gmina posiadała znaczne zobowiązania wymagalne, tj. na koniec roku 
2013 kwotę 277.777,73 zł, na koniec roku 2014 kwotę 285.053,00 zł, za rok 2015 (do 30.06) 
333.812,24 zł. Zobowiązania wymagalne w stosunku do zobowiązań ogółem Gminy 
wynosiły odpowiednio 16,1%, 10,7% i 13,2%.  

 (dowód: akta kontroli str. 1009-1027, 1232-1249, 1420-1436) 

                                                      
126 Dalej: „WPFr”. 
127 Dalej: „WPFN-I”. 
128 Dalej: „WPFN-II”. 
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Na podstawie sprawozdań budżetowych Rb-28S (wydatki w § 458) ustalono, że Gmina 
zapłaciła odsetki w wysokości 75.475,06 zł w 2013 r., 31.483,17 zł w 2014 r. i 10.471,09 zł 
w 2015 r. (do 30.06). 

 (dowód: akta kontroli str. 1009-1027, 1232-1249, 1420-1436) 

5.2. W 24 (z 46) umowach operacji niestandardowych obsługiwanych przez Gminę w latach 
2013-2015 znajdowały się zapisy umożliwiające wcześniejszą spłatę zobowiązań. 
W 6 (z 24) umowach nie przewidziano dodatkowych opłat dla ww. czynności, a w dalszych 
10 wcześniejsza spłata była równoznaczna z koniecznością wniesienia pełnego kosztu 
umowy (prowizji), w kolejnych 5 umowach - prowizji w wysokości 1% od spłaty dokonanej 
przed terminem, a w 1 przypadku - prowizji w wysokości 1,2% od należności głównej. 
W 2 przypadkach (sprzedaż zwrotna) wcześniejszy wykup nieruchomości obciążony był 
prowizją w wysokości 10% od pozostałej do zapłaty sumy czynszów dzierżawnych 
wynikających z harmonogramu spłaty. W pozostałych 22 umowach wskazano, 
iż w sprawach w nich nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

(dowód: akta kontroli str. 2208-2651) 

5.3. W latach 2013- 2015 instrumenty finansowe nie były przedmiotem badań audytowych.  

(dowód: akta kontroli str. 2831) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. W badanym okresie zobowiązania wymagalne Gminy wynosiły:  
- na koniec 2013 r. 277.777,73 zł, w tym publicznoprawne (wobec ZUS) 77.692,41 zł, 
- na koniec 2014 r. 285.053,00 zł, w tym wobec ZUS 207.751,50 zł,  
- na 30.06.2015 r. 333.812,24 zł, w tym wobec ZUS 197.497,02 zł. 
Ze względu na nieterminowe regulowanie zobowiązań, Gmina zapłaciła odsetki w wysokości 
75.475,06 zł w 2013 r., 31.483,17 zł w 2014 r. i 10.471,09 zł w 2015 r. (do 30.06). 

Zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 ufp wydatki publiczne powinny być dokonywane w terminach 
wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 
Za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada wójt (art.60 ust. 1 usg). 

Wójt wyjaśnił: 1) „Powodem opóźnień w regulowaniu zobowiązań była trudna sytuacja 
finansowa, okresowy wpływ większych dochodów (kwartalne raty podatków i opłat), wysokie 
koszty obsługi zadłużenia powstałego w wyniku realizacji inwestycji infrastrukturalnych.” 
2) „Powodem dopuszczenia do zapłaty odsetek (…) było ponoszenie wysokich kosztów 
obsługi zadłużenia, brak możliwości zaciągnięcia kredytu bankowego oraz w przypadku 
naszej Gminy, jako jednostki typowo rolniczej okresowe wpływy większych dochodów 
własnych (kwartalne raty podatków i opłat). Również udziały w dochodach budżetu państwa 
(tj. wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych) w I półroczu wpływały w niższych 
kwotach niż 1/12 rocznej wielkości z uwagi na dokonywane zwroty przez Urzędy 
Skarbowe.” 

(dowód: akta kontroli str. 1009-1027, 1232-1249, 1420-1436) 
 

W ocenie NIK, stwierdzone nieprawidłowości i uwagi – opisane w pkt od 2 do 6 wystąpienia 
pokontrolnego - w zakresie wpływu operacji finansowych stosowanych przez Gminę na jej 
sytuację finansową wskazują, że ustanowione mechanizmy kontroli zarządczej nie były 
w pełni skuteczne. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność w badanym obszarze, z uwagi na 
doprowadzenie do utraty płynności finansowej Gminy skutkujące powstaniem zobowiązań 
wymagalnych oraz zapłatą odsetek. 
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IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli129, wnosi o: 

1. Niezaciąganie zobowiązań finansowych zakładających kapitalizację odsetek. 
2. Zaciąganie zobowiązań w granicach i na podstawie upoważnień określonych 

w uchwałach budżetowych. 
3. Udzielanie zamówień w zakresie operacji finansowych oraz na bankową obsługę 

budżetu wykonawcom wybranym na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych. 
4. Przeprowadzanie analizy ekonomicznej oraz analizy skutków i ryzyk ewentualnego 

zawarcia umów z pozabankowymi instytucjami finansowymi celem zachowania 
bezpieczeństwa finansowego Gminy. 

5. Rzetelne sporządzanie sprawozdań budżetowych i prawidłowe prowadzenie ewidencji 
księgowej. 

6. Podpisywania sprawozdań budżetowych i finansowych Gminy przez osoby 
upoważnione. 

7. Zamieszczanie w skonsolidowanym bilansie jst informacji uzupełniającej istotnej dla 
rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej Gminy 

8. Uaktualnienie polityki rachunkowości Urzędu zgodnie z wymogami ustawy 
o rachunkowości. 

9. Prowadzenie ewidencji operacji związanych z realizacją zadań finansowanych 
ze środków europejskich na koncie 138. 

10. Ujmowanie w ewidencji księgowej operacji z zachowaniem faktycznych dat (daty 
dokonania operacji gospodarczej, daty dowodu księgowego, daty zapisu księgowego). 

11. Terminowe przeprowadzanie czynności inwentaryzacyjnych, w tym weryfikacji sald. 
12. Terminowe regulowanie zobowiązań Gminy. 
13. Dochodzenie należności budżetowych Gminy, w tym podatkowych. 
 

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 ust. 1 i 2 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 Szczecinie.  

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków 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. 

Szczecin, dnia 10  grudnia 2015 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Szczecinie 

 Dyrektor 
  

 

 

 

 

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

                                                      
129 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096, dalej: „ustawa o NIK”. 
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