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W niniejszym wystąpieniu z uwagi na ochronę tajemnicy przedsiębiorcy (art. 5 ust. 2 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie o informacji publicznej Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2058 ze zm.) usunięto dane identyfikujące umowy zawarte przez Gminę  
z podmiotami zewnętrznymi. 
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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura we Wrocławiu 

Kontroler Cezary Mazik, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 96726 
z dnia 15 września 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy w Krośnicach, ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice (dalej: „Urząd”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowane 

Andrzej Biały, od 8 grudnia 2014 r. Wójt Gminy Krośnice (dalej: „Wójt”), wcześniej 
w okresie od 16 listopada 2002 r. do 8 grudnia 2014 r. funkcję tę pełnił Mirosław 
Drobina (dalej: „były Wójt”). 

(dowód: akta kontroli str. 3) 
 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie1 wpływ operacji finansowych 
stosowanych przez Gminę Krośnice w latach 2013-2015 na jej sytuację 
finansową. 

Podstawą oceny ogólnej były negatywne oceny cząstkowe sformułowane 
w odniesieniu do trzech z pięciu badanych obszarów, to jest: [1] legalności 
wykorzystywania operacji finansowych i ich wpływu na wysokość długu oraz 
przestrzegania limitów zadłużenia Gminy; [2] rzetelności analiz warunków i skutków 
finansowych operacji finansowych oraz ich wpływu na bezpieczeństwo finansowe 
Gminy; [3] prawidłowości ujęcia operacji finansowych w ewidencji księgowej,  
w dokumentach planistycznych i sprawozdawczości budżetowej samorządów, 
z uwzględnieniem wypełnienia zasady jawności finansów publicznych. Pozytywnie 
mimo stwierdzonych nieprawidłowości oceniono obszary: [1] gospodarności 
stosowanych operacji finansowych oraz [2] zarządzania zobowiązaniami 
i płynnością finansową. 

Stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości dotyczyły:  
[1] nieprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na zawarcie umowy restrukturyzacji zadłużenia na wierzytelność o wartości 
1 449,5 tys. zł, czym naruszono art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych2 (dalej: „pzp”); [2] nieuzyskania opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej (dalej: „RIO”) w przedmiocie możliwości spłaty dla ośmiu 
z dziesięciu wykorzystywanych niestandardowych operacji finansowych, 
co naruszało art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych3 (dalej: „ufp”); [3] zaciągnięcia bez upoważnienia Rady Gminy 
zobowiązania z tytułu umowy restrukturyzacji zadłużenia na kwotę 600,0 tys. zł, 
czym naruszało art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. b). i c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym4 (dalej: „usg”); [4] zaciągnięcia zobowiązań w 2014 r. 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywną, pozytywną mimo stwierdzonych nieprawidłowości oraz 
negatywną. 
2 Dz. U. z 2013 r., poz.907 ze zm. 
3 Dz.U z 2013 r., poz.885 ze zm. 
4 Dz.U z 2015 r. , poz.1515. 
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Uzasadnienie 
oceny ogólnej 



 

3 

o 4 094,6 tys. zł i 5 054,3 tys. zł w 2015 r.ponad limity określone przez Radę Gminy, 
co było to niezgodne z postanowieniami art. 91 ust.1 ufp oraz art.18 ust.2 pkt.9 lit. i) 
usg; [5] niewykazania w Sprawozdaniu Rb-Z w latach 2014 – 2015 jako tytułu 
dłużnego umowy nienazwanej zawartej w dniu 27 czerwca 2014 r. o wartości 
8 786,7 tys. zł5 mającej cechy kredytu kupieckiego, co było sprzeczne z § 2 ust.1 
pkt.2 Załącznika nr 9 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. 
w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji 
finansowych6 (dalej: „rozporządzenie w sprawie sprawozdań”); [6] wykazania 
w Sprawozdaniu Rb-Z za IV kwartał 2014 r. umowy dotyczącej restrukturyzacji 
zadłużenia zawartej w dniu 28 października 2014 r. o wartości 1 100,0 tys. zł jako 
zobowiązania długoterminowego dotyczącego banków, mimo, że została ona 
zawarta z instytucją finansową na okres krótszy niż rok, co było niezgodne 
z postanowieniami rozporządzenia w sprawie sprawozdań; [7] zastosowania 
w zawartej z bankiem Ugodzie z 27 grudnia 2012 r. zabezpieczenia w postaci 
pełnomocnictwa do rachunku bieżącego Gminy, co było sprzeczne 
z postanowieniami art.264 ust.5 ufp; [8] nierzetelnego wykonywania prognoz kwoty 
długu oraz podstawowych parametrów finansowych mających wpływ na ustalenie 
relacji wynikających z art.243 ufp; [9] wystąpienia różnicy pomiędzy wynikiem 
budżetu przyjętym w ostatniej uchwale budżetowej podjętej w 2013 r., a tym samym 
wskaźnikiem wykazanym w ostatniej przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej 
(dalej: „WPF”) w tym samym roku, co naruszało postanowienia art.229 ufp; 
[10] zawarcia umowy Sprzedaży zwrotnej nieruchomości z 30 grudnia 2014 r. 
na warunkach gorszych od warunków kredytu referencyjnego o 27,28%, oraz 
umowy restrukturyzacji zadłużenia z 22 stycznia 2015 r. na warunkach gorszych 
o 11,24% od kredytu referencyjnego; [11] braku podpisu osoby wyłonionej 
w przetargu jako nabywca nieruchomości w Protokole z postępowania 
przetargowego na zwrotną sprzedaż nieruchomości, co było wymagane § 10 ust. 3 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości7 (dalej: 
„rozporządzenie w sprawie przetargów na zbycie nieruchomości”); [12] nie 
zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej 
wynikającej z postanowień art. 68 ust. 2 ufp; [13] nie prowadzenia audytu 
wewnętrznego w latach 2014 – 2015 mimo obowiązku wynikającego z art. 274 ust. 1 
pkt 3 ufp; [14] nieprowadzenia przed zawarciem umów niestandardowych dogłębnej 
analizy ekonomicznej oraz analizy skutków i ryzyk płynących z zawarcia takich 
umów dla Gminy. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

W latach 2010 – 2014 dochody ogółem Gminy wzrosły o 58,4 % i osiągnęły 
na koniec tego okresu 41 773,5 tys. zł8. Wzrost ten nastąpił głównie w zakresie 
podatków i opłat9 oraz dochodów majątkowych Wzrost dochodów majątkowych 
nastąpił z 5 261,2 w 2010 r. do 10 786,5 tys. zł w 2014 r. wynikał ze sprzedaży 
zwrotnej budynku Urzędu oraz wzrostu dotacji oraz środków przeznaczonych 
na inwestycje. W  WPF10 przewidziano na lata 2015 – 2018 wzrost dochodów 
w 2015 r. do 47 353,0 tys. zł, a następnie ich spadek do 31 500,7 tys. zł w 2017 r. 
i ponowny wzrost do 31 708,7 tys. zł w 2018 r. W porównaniu z rokiem 2014 

                                                      
5 Co stanowiło 25,6 % tytułów wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z za I półrocze 2015 r. 
6 Dz.U. z 2014 r. poz.1773. 
7 Dz.U. z 2014 r., poz.1490. 
8 Z 26 379,6 tys. zł w 2010 r. 
9 Wzrost z 4 810,5 tys. zł do 11 228,0 tys. zł, głównie w zakresie podatku od nieruchomości. 
10 Ilekroć mowa w tym wstępie o danych z WPF, pochodzą one z WPF przyjętej Uchwałą nr VI/35/2015 Rady Gminy Krośnice 
z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały IV/13/2015 Rady Gminy Krośnice z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice. 
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planowane dochody bieżące w 2018 r. pozostaną na podobnym poziomie11, 
natomiast planowane dochody majątkowe zostaną pomniejszone o kwotę  
10 021,5 tys. zł12. 
W latach 2010 – 2014 wydatki ogółem Gminy zwiększyły się o 66,3 %.z kwoty 
25 372,5 tys. zł w 2010 r. do 42 187,8 tys. zl w 2014 r. tj. Zmiana ta wynikała 
głównie ze wzrostu wydatków jednostek budżetowych o 5 656,8 tys. zł oraz 
większych nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne( wzrost o 10 099,1 tys. zł 
w porównianiu do 2010 r.). Gmina w latach 2010 – 2014 na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne wydatkowała łącznie 50 236,2 tys. zł, co stanowiło 160 % jej 
średniorocznych dochodów ogółem za ten okres. W WPF zaplanowano na lata 2015 
– 2018, wzrost wydatków ogółem do 44 337,2 tys. zł w 2015 r.,następnie spadek do 
28 014,9 tys. zł w 2017 r. i ich ponowny wzrost w 2018 r. do 28 152,5 tys. zł. 
W porównaniu z rokiem 2014 wydatki bieżące w 2018 r. mają być wyższe 
o 1 557,4 tys. zł13, natomiast wydatki majątkowe obiżą się o 15 592,7 tys. zł14, 
w związku z ograniczeniem zadań inwestycyjnym planowanych do realizacji 
w latach 2017 – 2018.  
W latach 2010 - 2014 Gmina osiągnęła przychody w wysokości od 348,2 tys. zł 
w 2010 r. do 6 420 tys. zł w 2012 r., spośród których 94,2% stanowiły kredyty 
i pożyczki, a pozostałe 5,8 % wolne środki15. W WPF na lata  2015 – 2018 Gmina 
przewidziała osiągnięcie przychodów tylko w roku 2015, w wysokości 3 421,4 tys. zł, 
w tym 1 171,9 tys. zł z tytułu kredytów i pożyczek oraz 2 249,5 tys. zł z tytułu 
wolnych środków. Natomiast rozchody budżetu Gminy w latach 2010 – 2014 
wynosiły od 1 238,1 tys. zł w roku 2010 i 2011 do 5 040,0 tys. zł w 2013 r., z czego 
74,5 % rozchodów stanowiły spłaty kredytów i pożyczek, a pozostałe 25,5 % wykup 
obligacji samorządowych16. Jednocześnie w tym okresie Gmina poniosła wydatki 
związane z obsługą długu w wysokości od 947,3 tys. zł w roku 2010 do 
1 380,8 tys. zł w 2013 r., a w 2014 r. 1 148,3 tys. z. W WPF w okresie 2015 – 2018 
r. Gmina zaplanowała rozchody budżetowe w wysokości od 1 678,9 tys. zł w 2015 r. 
do 6 437,2 tys. zł w roku 2016 r., które w całości wynikały ze spłaty kredytów 
i pożyczek. Jednocześnie w tym okresie zaplanowano wydatki z tytułu obsługi długu 
w wysokości od 1 081,1 tys. zł w 2018 r. do 1 423,1 tys. zł w 2016 r. 
W latach 2011, 2012 oraz 2014 budżet Gminy zamknął się deficytem wynoszącym 
odpowiednio w 2011 r. – 2 006, 4 tys. zł, w 2012 r.  -3 498,4 tys. zł a w 2014 r. -
414,3 tys. zł, natomiast  w roku 2010 i 2013 zanotował nadwyżkę wynoszącą kolejno 
1 007,1 tys. zł i 802,6 tys. zł. Na lata 2015 – 2018 w WPF Gmina zaplanowała 
nadwyżkę budżetową wynoszącą od 3 015,8 tys. zł w 2015 r. do 4 560,4 tys. zł 
w 2016 r. 
W latach 2010 – 2014 Gmina zanotowała nadwyżkę operacyjną17 wynoszącą od 
1 006,5 tys. zł w 2012 r. do 5 535,1 tys. zł w 2013 r., a także zaplanowała w WPF 
osiągnięcie takiej nadwyżki w okresie 2015 – 2018 w WPF w wysokości 
6 887,9 tys. zł w 2016 r. oraz  3 226,3 tys. zł w 2017 r.  
Zobowiązania Gminy w okresie 2010 – 2014 wyniosły od 19 441,5 tys. zł w roku 
2010 do 30 626,2 tys. zł w roku 2014 i dotyczyły zadłużenia z tytułu kredytów 
i pożyczek, za wyjątkiem wymagalnego zobowiązania z tytułu dostaw towarów 
i usług w wysokości 1,5 tys. zł z 2011 r. W WPF na lata 2015 – 2018 Gmina planuje 

                                                      
11 W 2014 osiągnięte 30 987,0 tys. zł, w 2018 r. planowane 30 943,7 tys. zł. 
12 Z 10 786,5 tys. zł w 2014 r. do 765,0 tys. zł w 2018 r. w związku z uwzględnieniem w tych dochodach tylko wpłat z tytułu 
odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego. 
13 Z 26 111,9 tys. zł w 2014 r. do 27 669,3 tys. zł w 2018 r. 
14 Z 16 075,9 tys. zł w 2014 do 483,2 tys. zł w 2018 r. 
15 Łącznie w latach 2010 – 2014 z tytułu przychodów budżetowych Gmina osiągnęła 18 878,4 tys. zł, z czego 17 787,0 tys. zł z 
tytułu kredytów i pożyczek (w tym wyemitowanych przez Gminę obligacji) oraz 1 091,4 tys. zł z tytułów wolnych środków. 
16 Łącznie w latach 2010 – 2014 z tytułu rozchodów budżetowych Gmina osiągnęła 11 776,4 tys. zł, z czego 8 876,4 tys. zł z 
tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz 3 000,0 tys. zł z tytułu wykupu obligacji samorządowych. 
17 Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi jednostki w danym roku budżetowym. 
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obniżenie zadłużenia z 26 810,3 tys. zł w 2015 r. do 13 758,5 tys. zł na koniec 
2018 r. Zadłużenie Gminy oparte na obowiązującym do końca 2013 r. wskaźnikach 
określonych w18 art.170 ust.1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(dalej: „poprzednia ufp”) w latach 2010 – 2014 przekraczało znacząco próg 60 % 
i stanowiło 88 % w roku 2011 i 62 % w roku 2014. Według danych zawartych 
w WPF w latach 2015 – 2018 nastąpi dalszy spadek tego wskaźnika z 57 % do 
43 %. Natomiast wskaźnik zadłużenia oparty na art.169 ust.1 poprzedniej ufp, 
wynosił w latach 2010 – 2014 od 7 % w ostatnim roku tego okresu do 12 % 
w 2012 r., przy limicie wynoszącym 15 %19. W WPF przewiduje się w latach 2015 – 
2018 wzrost tego wskaźnika z 9 % w 2015 r. do 15 % w kolejnych latach.  
A realizacja wskaźnika z art. 243 upf w 2014 r. była prawidłowa i wyniosła 
po wyłączeniach 6,77 %/13,87 %. 
Jednocześnie w latach 2010 – 2014 wskaźnik samofinansowania20 wynosił od 66 % 
w roku 2011 i 2012 i 117 % w roku 2010. W WPF zaplanowano, że wskaźnik ten 
w latach 2015 – 2018 wyniesie od 119 % w roku 2015 do 836 % w roku 2018, co 
wynika z  planowanego ograniczenia wydatków majątkowych w tym okresie. 
Natomiast wskaźnik obciążenia dochodów bieżących wydatkami bieżącymi 
i obsługą zadłużenia w okresie 2010 – 2014 wyniósł od 90 % w 2014 r. do 103 % 
w roku 2012. Według WPF w latach 2015-2018 wyniesie on od 93 % do 104 %. 
Świadczy to, że dochody bieżące uzyskane w roku 2014 r. oraz planowane w latach 
2015, 2017 i 2018, pozwalają na ponoszenie koniecznych wydatków bieżących wraz 
z obsługą zadłużenia, a w pozostałych latach do ponoszenia kosztów obsługi 
zadłużenia konieczne było uzyskiwanie dochodów majątkowych. 
Gmina korzystała z następujących operacji finansowych, przeprowadzonych i/lub 
obsługiwanych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2015 r.: 

 Kredyty krótkoterminowe – 12 kredytów na łączną sumę 22 664,7 tys. zł; 

 Kredyty długoterminowe - dwa kredyty na łączną sumę 8 500,0 tys. zł: 
 Umowa nr 3506/2011 z 10 listopada 2011 r. z bankiem - kredyt 

z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz rozchodów 
budżetu gminy za rok 2011 o wartości 3 200,0 tys. zł; oprocentowanie 
WIBOR 1M+2,9 % marży; spłata w 10 rocznych ratach 
do 30 września 2021 r., 

 Umowa Ugody nr 2703/U/2012 z 27 grudnia 2012 r. z bankiem, dotycząca 
zadłużenia na rachunku bieżącym o charakterze kredytu długoterminowego 
o wartości 5 300 tys. zł; spłata w 13 ratach do 30 czerwca 2025 r., 
oprocentowanie WIBOR 1M+3,5 % marży, 

 Pożyczki – 13 pożyczek na łączną sumę 13 853,8 tys. zł : 
 Umowa nr 13/OW/WR/06 z dnia 31 lipca 2006 r. z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (dalej: 
„WFOŚiGW”) o wartości 1 601,0 tys. zł na zadanie: Budowa systemu 
kanalizacji w gminie Krośnice - I etap; oprocentowanie początkowe 4 %, 
obecnie 3 % rocznie, spłata w 22 ratach półrocznych do 16 czerwca 2018 r. 

 Umowa nr 14/OW/WR/06 z dnia 31 lipca 2006 r. z WFOŚiGW o wartości 
951,0 tys. zł na zadanie: Budowa systemu kanalizacji w gminie Krośnice - 
II etap; oprocentowanie początkowe – 4 %, obecnie – 3 % rocznie; spłata 
w 21 ratach półrocznych do 30 czerwca 2018 r. 

 Umowa nr 15/OW/WR/06 z dnia 31 lipca 2006 r. z WFOŚiGW o wartości 
1 125,0 tys. zł na zadanie: Budowa systemu kanalizacji w gminie Krośnice - 

                                                      
18 Zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne w dochodach ogółem. Po 1 stycznia 2014 r. wskaźnik ten ma 
charakter poglądowy a nie normatywny. 
19 Obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia bez rat na projekty unijne. Po 1 stycznia 2014 r. wskaźnik ten ma 
charakter poglądowy a nie normatywny. 
20 (Nadwyżka operacyjna+dochody majątkowe)/wydatki majątkowe. 
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III etap; oprocentowanie początkowe – 4 %, obecnie 3 % rocznie; spłata 
w 21 ratach półrocznych do 30 czerwca 2018 r. 

 Umowa nr 27/OW/WR/06 z dnia 27 października 2006 r. z WFOŚiGW 
o wartości 889,0 tys. zł na zadanie: Sieć kanalizacyjna w ramach uzbrojenia 
terenu dla potrzeby budowy Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego 
w Krośnicach; oprocentowanie początkowe 4 %, obecnie 3 % rocznie, 
spłata w 20 ratach półrocznych do 15 grudnia 2017 r. 

 Umowa nr 12/EE/WR/07 z dnia 4 lipca 2007 r. z WFOŚiGW o wartości 
507,2 tys. zł na zadanie Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej 
w ramach Centrum Kultury; oprocentowanie początkowe 3,5 %, obecnie 
3 % rocznie, spłata w 19 ratach półrocznych do 30 czerwca 2017 r. 

 Umowa nr 2/EE/LG/2009 z dnia 3 lutego 2009 r. z WFOŚiGW o wartości 
198,0 tys. zł na zadanie: Modernizacja obiektu na schronisko młodzieżowe 
w Krośnicach wraz z zakupem wyposażenia; oprocentowanie początkowe 
3,5 %, obecnie 3 % rocznie, spłata w 20 ratach półrocznych 
do 16 grudnia 2018 r. 

 Umowa nr 3/P/OW/LG/2009 z dnia 4 marca 2009 r. z WFOŚiGW o wartości 
244,7 tys. zł na zadanie: Zakup urządzeń do obsługi sieci kanalizacji 
w Gminie Krośnice; oprocentowanie początkowe 3,5 %, obecnie 3 % 
rocznie, spłata w 20 ratach półrocznych do 16 listopada 2018 r. 

 Umowa nr 01/OA/WR/2009 z 16 stycznia 2009 r. z WFOŚiGW o wartości 
863,0 tys. zł na zadanie: Budowa ciepłociągu i węzła cieplnego do hali 
sportowej w ramach Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego; 
oprocentowanie początkowe 3,5 %, obecnie 3 % rocznie, spłata w 20 ratach 
do 16 grudnia 2018 r. 

 Umowa nr 058/P/OW/WR/2012 z dnia 21 maja 2012 r. z WFOŚiGW 
o wartości 1 303,0 tys. zł na zadanie: Budowa systemu kanalizacji 
w miejscowości Łazy Wielkie i Łazy Małe wraz z oczyszczalnią ścieków; 
oprocentowanie początkowe 3,5 %, obecnie 3 % rocznie, spłata w 9 ratach 
rocznych do 16 grudnia 2021 r. 

 Umowa nr 063/P/OA/WR/2014 z dnia 5 maja 2014 r. z WFOŚiGW 
o wartości 997,0 tys. zł na zadanie: Ruchome dno-system oszczędzania 
energii w budowanym basenie w ramach Centrum Edukacyjno-Turystyczno-
Sportowego w Krośnicach; oprocentowanie 3 % rocznie, spłata w 20 ratach 
półrocznych do 16 grudnia 2024 r. 

 Umowa nr 074/P/OA/WR/2014 z dnia 25 maja 2015 r. z WFOŚiGW 
o wartości 200,4 tys. zł na zadanie: Budowa punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych na terenie Gminy Krośnice; oprocentowanie 3 % 
rocznie, spłata w 20 ratach półrocznych do 16 marca 2026 r. 

 Umowa nr 160/P/OA/WR/2015 z dnia 7 września 2015 r. z WFOŚiGW 
o wartości 971,5 tys. zł na zadanie: Wykorzystanie źródeł energii 
odnawialnej do ogrzania zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z zapleczem 
sportowym poprzez budowę kotłowni na biomasę; oprocentowanie 3 % 
rocznie, spłata w 20 ratach półrocznych do 16 grudnia 2025 r. 

 Umowa pożyczki nr prow321.11.02331.02 z 31 sierpnia 2012 r. z Bankiem 
(…) o wartości 4 000,0 tys. zł na wyprzedzające finansowanie 
kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 321 objętego 
programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 - 2013 
w województwie dolnośląskim; oprocentowanie 0,25 stopy rentowności 52-
tygodniowych bonów skarbowych, prowizja 0,1 % wartości pożyczki. 

 Emisja obligacji na łączną kwotę 15 675,0 tys. zł: 
 Umowa nr DSF 5/2006 z 7 kwietnia 2006 r. organizacji, prowadzenia 

i obsługi emisji obligacji serii: A;B;C;D;E;F;G;H;I;J;K zawarta z bankiem; 
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łączna wartość obligacji 5 000,0 tys. zł; oprocentowanie obligacji zmienne 
oparte na oprocentowaniu 52 tygodniowych bonów skarbowych 
powiększone o marżę 0,25 %-0,39 %; obligacje o terminie wykupu 3-10 lat, 
maksymalnie do 2018 r. 

 Umowa nr DSF/21/2007 z 12 września 2007 r. organizacji, prowadzenia 
i obsługi emisji obligacji serii: L;M;N;O zawarta z bankiem; łączna wartość 
obligacji 3 400,0 tys. zł; oprocentowanie obligacji zmienne oparte na stawce 
WIBOR 6M powiększone o marżę 0,20 % - 0,24 %, obligacje o terminie 
wykupu 10 – 12 lat, maksymalnie do 2020 r.  

 Umowa nr DSF 19/2008 z września 2008 r. organizacji, prowadzenia 
i obsługi emisji obligacji serii: A1;B1;C1;D1;E1;F1;G1;H1:I1 z bankiem, 
łączna wartość obligacji 7 275,0 tys. zł, oprocentowanie obligacji zmienne 
oparte na stawce WIBOR 6M powiększone o marżę 0,45 %, obligacje 
o terminie wykupu 4 – 12 lat, maksymalnie do 2020 r. 

 Operacje niestandardowe – 10 umów na łączną kwotę 22 506,2 tys. zł, takich 
jak:  
 Sprzedaż zwrotna nieruchomości - Akt notarialny A nr 15159/14 

z 30 grudnia 2014 r. wraz z Umową dzierżawy z 30 grudnia 2014 r. zawarte 
z firmą finansową z Łodzi o wartości sprzedaży/odkupu nieruchomości 
3 936,0 tys. zł oraz wartości dzierżawy 1 619,4 tys. zł, dzierżawa na 5 lat, 
stawka dzierżawna miesięczna ustalona w umowie, Gmina w akcie 
notarialnym zobowiązała się odkupić nieruchomość najpóźniej do 
30 grudnia 2019 r. 

 Umowa nienazwana o cechach kredytu kupieckiego na roboty budowlane 
polegające na rozbudowie Zespołu Szkół w Bukowicach - umowa na roboty 
budowlane Nr (…) z 27 czerwca 2014 r. o wartości 8 786,7 tys. zł; Termin 
zgłoszenia inwestycji do odbioru – 30 grudnia 2015 r., termin płatności 30 
dni od odbioru końcowego robót budowlanych przez Zamawiającego - 
rozliczenie na podstawie jednej faktury VAT. 

 Umowa pożyczki w parabanku - Umowa Pożyczki z 5 grudnia 2014 r. 
z firmą finansową z Łodzi na 3 825,4 tys. zł; oprocentowanie 2,91 %, 
pożyczka spłacona 31 grudnia 2014 r.; 

 Restrukturyzacja zadłużenia - Umowa o restrukturyzacji zadłużenia 
i przejęcia długu z 27 grudnia 2013 r. zawarta z firmą finansową z Łodzi na 
zobowiązanie o wartości 600,0 tys. zł, oprocentowanie 3,99 % rocznie, 
spłacona przez Gminę w dniu 31 grudnia 2013 r. (umowa do 14 stycznia 
2014 r.) 

 Restrukturyzacja zadłużenia - Umowa o restrukturyzacji zadłużenia 
i przejęcia długu z 27 października 2014 r. zawarta z firmą finansową 
z Łodzi na zobowiązanie o wartości 248,3 tys. zł, oprocentowanie 4,68 % 
rocznie, spłacona przez Gminę w dniu 30 grudnia 2014 r. (umowa do 
31 stycznia 2015 r.). 

 Restrukturyzacja zadłużenia – Umowa o restrukturyzacji zadłużenia 
i przejęcia długu z 28 października 2014 r. zawarta z firmą finansową z 
Łodzi na zobowiązania o wartości 1 100,0 tys. zł, oprocentowanie 5,25 % 
rocznie, spłacona do 31 stycznia 2015 r. 

 Restrukturyzacja zadłużenia - Porozumienie nr 4231/2015 w sprawie 
restrukturyzacji zobowiązań z 22 stycznia 2015 r. zawarte z firmą finansową 
z Łodzi na zobowiązanie o wartości 1 449,5 tys. zł; oprocentowanie na dzień 
zawarcia umowy 8,09% rocznie (WIBOR 6M+6,07 % marży); spłata w 47 
miesięcznych ratach o zmiennej wysokości do 31 grudnia 2018 r. 

 Restrukturyzacja zadłużenia - Porozumienie (…) z 26 lutego 2015 r. zawarte 
z firmą finansową z Wrocławia na zobowiązanie o wartości 500,0 tys. zł, 
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oprocentowanie 6,49 % rocznie, spłata w 12 miesięcznych ratach do 26 
lutego 2016 r., tylko ostatnia rata kapitałowa. 

 Restrukturyzacja zadłużenia - Umowa o restrukturyzacji zadłużenia 
i przejęcia długu z 12 sierpnia 2015 r. zawarta z firmą finansową z Łodzi na 
zobowiązanie o wartości 118,9 tys. zł, oprocentowanie 5,65 % rocznie, 
spłata w 13 ratach miesięcznych o zmiennej wysokości do 
31 grudnia 2016 r., spłacona przez Gminę w dniu 27 października 2015 r. 

 Restrukturyzacja zadłużenia - Porozumienie (…) z 25 września 2015 r. 
zawarte z firmą finansową z Wrocławia, na zobowiązanie o wartości 321,8 
tys. zł, oprocentowanie na dzień zawarcia umowy 5,50 % (WIBOR 
6M+3,70 % marży); spłata w 24 ratach miesięcznych malejących do 31 
grudnia 2017 r. 

W ocenie NIK w przypadku umów restrukturyzacji zadłużenia zastosowana 
konstrukcja prawna nie miała cech subrogacji ustawowej i nie powinna być za taką 
uznana. Cechą podstawienia jest m.in. to, że jego przedmiotem jest ta sama 
wierzytelność, jaka przysługiwała wierzycielowi przed spłatą, przed jej 
powiększeniem o należne parabankowi wynagrodzenie. Osobie trzeciej powinny 
ponadto przysługiwać te same prawa i obowiązki co wierzycielowi, bowiem wraz ze 
spłaconą wierzytelnością nabył prawa akcesoryjne z nią związane, takie jak prawne 
zabezpieczenie umowy. Wymóg ustanowienia nowego zabezpieczenia dla 
zawartych umów subrogacji oznaczał, iż wolą stron nie było wstąpienie przez firmę 
finansową w miejsce zaspokojonego wierzyciela, lecz powołanie nowego stosunku 
zobowiązaniowego, którego celem była restrukturyzacja zobowiązań Gminy za 
określonym wynagrodzeniem dla firmy finansowej. W świetle powyższego zawarcie 
ww. umów było usługą konwersji długu, czyli przemiany jednego długu na inny. 
Na płaszczyźnie ekonomicznej transakcje te miały zatem cechy tożsame 
z uzyskaniem przez Gminę pożyczki na zaspokojenie określonego zobowiązania 
(dotychczasowego wierzyciela). 

(dowód: akta kontroli str. 138-147; 152-155; 316-717; 957-979; 1011-1233) 

1. Legalność wykorzystywania operacji finansowych i ich wpływ na 
wysokość długu oraz przestrzeganie limitów zadłużenia Gminy 

1.1. Długoterminowe kredyty i pożyczki oraz emisje obligacji przeprowadzone 
i/lub obsługiwane przez Gminę w okresie od 1 stycznia 2013 r. do dnia 
30 września 2015 r.21 zaciągnięto lub wyemitowano za zgodą organu stanowiącego. 
Rada Gminy Krośnice wydawała stosowne uchwały dotyczące emitowania obligacji, 
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu lub zaciągania długoterminowych 
pożyczek i kredytów, zgodnie z art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. b). i c) usg. 

Przeprowadzona analiza legalności ww. operacji finansowych wykazała, że: 

 w przypadku 17 umów na 18 badanych Gmina wystąpiła do RIO o wydanie 
opinii w sprawie możliwości spłaty kredytu lub pożyczki lub wykupu papierów 
wartościowych, stosownie do art. 91 ust. 2 ufp; nie wystąpiła do RIO o opinię 
w sprawie ugody o charakterze kredytu długoterminowego nr 2703/U/2012  
z 27 grudnia 2012 r., 

 umowę jednego z dwóch zaciągniętych w okresie kontroli kredytów 
długoterminowych podpisano w wyniku przeprowadzonego postępowania 
o zamówienie publiczne zgodnie z pzp, a w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (dalej: „SIWZ”) tego postępowania nie ujęto sposobu wyliczania 
planowanej nadwyżki operacyjnej; bez postępowania w trybie PZP zawarto 
ugodę o charakterze kredytu długoterminowego nr (…)z 27 grudnia 2012 r. 

                                                      
21 Wymienione na wstępie niniejszego wystąpienia. 

Opis stanu 
faktycznego 
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 wszystkie koszty obsługi tych zobowiązań były ponoszone przynajmniej raz 
w roku, a umowy nie przewidywały kapitalizacji odsetek, co było zgodne z art. 
92 ust. 1 ufp; 

 wszystkie wyemitowane przez Gminę obligacje miały charakter kuponowy22 bez 
dyskonta, ponieważ ich cena emisyjna była równa cenie nominalnej, co było 
zgodne (co do wysokości dyskonta) z postanowieniami art. 92 ust.1 ufp, 

 zabezpieczenie 17 z 18 umów operacji finansowych było zgodne z art. 264 
ust.5 ufp, tj. nie zawierało pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 
Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 138-145; 316-607) 

W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2015 r. Gmina korzystała również 
z niestandardowych operacji finansowych, takich jak sprzedaż zwrotna, pożyczka 
w parabanku oraz restrukturyzacja zadłużenia23. Badanie tych operacji wykazało, 
że: 

 zawarcie umów nie spowodowało kapitalizacji odsetek, co było zgodne 
z postanowieniami art. 92 ust. 1 ufp, 

 dwie24 z 10 zawartych umów podpisano w wyniku przeprowadzenia 
postępowania o zamówienie publiczne na podstawie pzp lub pisemnego 
przetargu nieograniczonego w trybie przepisów o gospodarce komunalnej, 
a w siedmiu dalszych przypadkach kwota zamówienia25 była niższa niż próg 
określony w art. 4 pkt.8 pzp, 

 jedna z 10 umów niestandardowych miała charakter krótkoterminowy, 
z terminem spłaty w bieżącym roku budżetowym, trzy umowy miały charakter 
krótkoterminowy z terminem spłaty w następnym roku budżetowym, 
a pozostałe sześć miało charakter długoterminowy, 

 przed zawarciem wszystkich umów operacji niestandardowych Gmina nie 
zwracała się do RIO z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie możliwości spłaty 
kredytu lub pożyczki lub wykupu papierów wartościowych, 

 operacja sprzedaży zwrotnej została zawarta po podjęciu stosownej uchwały 
przez Radę Gminy Krośnice, upoważniającą Wójta do dokonania sprzedaży 
nieruchomości wyłonionemu w postępowaniu przetargowym nabywcy, 
z wyłącznym prawem jej dzierżawy przez Gminę oraz zgodę na odkup tej 
nieruchomości przez Gminę, co było zgodne z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a i c usg, 

 w pięciu przypadkach operacja niestandardowa stanowiła w WPF tytuł dłużny26, 
a w trzech27 była uwzględniana przy wyliczaniu Indywidualnego Wskaźnika 
Zadłużenia (dalej: IWZ) według metodyki określonej w art. 243 ufp. 

 (dowód: akta kontroli str. 146-147; 608-717) 
 
Gmina nie zawiadomiła Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu 
postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki 
udzielonego na wykonanie usługi polegającej na zawarciu ugody o charakterze 
kredytu długoterminowego nr (…)z 27 grudnia 2012 r. z bankiem, dotyczącej 
zadłużenia na rachunku bieżącym o wartości 5 300 tys. zł, czym naruszono 
postanowienia pzp. Gmina nie zwróciła się w tej sprawie także z wnioskiem o 
wydanie opinii do RIO o możliwości spłaty kredytu, co było wymagane 

                                                      
22 W okresie zapadalności wypłacano raz w roku odsetki oparte o stawkę WIBOR 6M lub 52 tygodniowe bony skarbowe, 
powiększone o marżę (0,20 % - 0,45 %). 
23 Umowy z tym zakresie zostały przywołane we wstępie do Wystąpienia. 
24 Sprzedaż zwrotna z 30 grudnia 2014 r. – w trybie przepisów o gospodarce komunalnej oraz umowa nienazwana o cechach 
kredytu kupieckiego Nr (…) z 27 czerwca 2014 r. w trybie pzp. 
25 Obliczona zgodnie z art.34 ust.3 i 4 pzp jako łączna wartość opłat, prowizji i odsetek związanych z obsługą tych operacji. 
26 Sprzedaż zwrotna z 30 grudnia 2014 r.; umowa nienazwana o cechach kredytu kupieckiego Nr (…) z 27 czerwca 2014 r.; 
umowy restrukturyzacji zadłużenia z 22 stycznia 2015 r., z 28 października 2014 r. i z 26 lutego 2015 r. 
27 Sprzedaż zwrotna z 30 grudnia 2014 r. oraz umowy restrukturyzacji zadłużenia z 28 października 2014 r. i 26 lutego 2015 r. 
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postanowieniami art. 91 ust.2 ufp. Działania te zostały zakwestionowane przez RIO 
podczas kontroli przeprowadzonej w Gminie w okresie 3 kwietnia 2013 r. – 21 
czerwca 2013 r. Były Wójt wskazał, iż powyższe wynikało z konieczności 
natychmiastowej spłaty powstałego niedoboru środków spowodowanych brakiem 
realizacji zaplanowanych dochodów oraz przyjęcia przez Gminę stanowiska, że 
w związku z tym zachodzą okoliczności zastosowania art. 67 ust.1 pkt.3 pzp – 
tj. udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki. RIO w związku z niezgłoszeniem 
w terminie wszczęcia postępowania z wolnej ręki oraz udzieleniem zamówienia na 
kredyty krótkoterminowe, będące przedmiotem ugody, bez stosowania przepisów 
pzp skierowała wniosek do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w sprawie 
o naruszenie dyscypliny finansowej. W dniu 20 marca 2014 r. Regionalna Komisja 
Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy RIO we 
Wrocławiu uznała byłego Wójta za odpowiedzialnego naruszeniu dyscypliny 
finansów publicznych, jednocześnie odstępując od wymierzenia kary. 

(dowód: akta kontroli str. 219-228; 309-311; 993-1010) 
 
Zawarta w dniu 30 grudnia 2014 r. umowa sprzedaży nieruchomości - budynku 
Urzędu Gminy w Krośnicach 28 przez Gminę z firmą z Łodzi29 w formie aktu 
notarialnego, miała charakter sprzedaży zwrotniej nieruchomości, ze względu na 
równolegle zawartą przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości na rzecz Gminy 
w cenie jej sprzedaży. Strony zobowiązały się w niej do zawarcia w terminie do 
30 grudnia 2019 r. (ale nie wcześniej niż po upływie trzech lat tj. po 
30 grudnia 2017 r.), umowy sprzedaży nieruchomości Gminie za cenę netto 
3 936,0 tys. zł (cena równa cenie sprzedaży) w stanie wolnym od jakichkolwiek 
obciążeń i roszczeń. Prawo do odkupu nieruchomości zostało dodatkowo wpisane 
w dziale III księgi wieczystej tej nieruchomości wraz z roszczeniem Gminy wobec 
firmy z Łodzi o zawarcie umowy przyrzeczonej w tym zakresie. Ponadto wraz 
z aktem notarialnym zawarto również umowę dzierżawy w dniu 30 grudnia 2014 r. 
w której firma z Łodzi wydzierżawiła Gminie nabytą nieruchomość po z góry 
ustalonej stawce na 5 lat, dając Gminie możliwość dysponowania nieruchomością 
na zasadach wyłączności. 
Sprzedaż zwrotna nieruchomości, w której mieści się obecnie siedziba Urzędu 
została dokonana zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami30 oraz przepisami 
rozporządzenia w sprawie przetargów na zbycie nieruchomości, w szczególności 
w zakresie: 

 przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż tej 
nieruchomości, 

 dokonania sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, 

 dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu 
przetargowym, gdzie oceny dokonano na podstawie kryterium (wzoru) 
wskazanego w ogłoszeniu o przetargu, 

 oszacowania wartości nieruchomości na podstawie operatu szacunkowego 
wykonanego przez rzeczoznawcę, 

 ustalenia wadium w postępowaniu przetargowym w wysokości 10,01% wartości 
nieruchomości, 

 ustalenia terminu wniesienia wadium 5 dni przed przetargiem,  

 podania ogłoszenia o przetargu do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz opublikowanie 

                                                      
28 Sprzedaż zwrotna budynku Urzędu Gminy w Krośnicach - nieruchomości zabudowanej budynkiem 
o charakterze biurowym, oznaczonym geodezyjnie nr 508/135 (AM-1) obręb Krośnice. 
29 W formie aktu notarialnego A nr (…). 
30 Dz.U z 2015 r., poz.782. 
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na stronie Monitora Urzędowego31 (www.monitorurzedowy.pl) nastąpiło 
2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu, 

 informacje o zamiarze sprzedaży nieruchomości podano do publicznej 
wiadomości na przed ogłoszeniem przetargu na 21 dni, 

 w przetargu nieograniczonym wyznaczono termin pisemnego zgłoszenia na 
5 dni przed otwarciem ofert. 

 na okoliczność przeprowadzenia przetargu nieograniczonego sporządzono 
Protokół Komisji Przetargowej z dnia 11 grudnia 2014 r., który zawierał 
wszystkie wymagane informacje, za wyjątkiem braku podpisu osoby wyłonionej 
w przetargu jako nabywca nieruchomości 

(dowód: akta kontroli str. 105-107; 608-624; 986-992) 
 
1.2. Gmina w okresie poddanym kontroli nie powołała i nie posiadała spółek 
gminnych, ani udziałów w takich spółkach. 

(dowód: akta kontroli str. 104; 148-149) 

1.3. W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 20 października 2015 r. organy Gminy 
Krośnice przyjmowały projekty i uchwały budżetu oraz WPF, w których były 
spełniane kryteria zadłużenia określone w: 

 art. 169 poprzedniej ufp, dla budżetu i WPF sporządzanych za rok 2013; gdzie 
wskaźnik spłaty zadłużenia wynosił 9,0% - 15,0%, przy progu ustawowym 
15%32. 

 art. 170 poprzedniej ufp dla budżetu i WPF sporządzanych za rok 2013, gdzie 
wskaźnik długu wyniósł 46,9% - 55,5%, przy progu ustawowym 60%33; 

 art. 242 ufp dla budżetu i WPF sporządzanych za lata 2014 – 2015, gdzie 
wskaźnik ten wyniósł 75,3-81,2% przy progu ustawowym 100%34; 

 art. 243 ufp dla budżetu i WPF sporządzanych za lata 2014 – 2015, gdzie IWZ 
wyniósł 6,50/9,61 – 9,29/10,22 w 2014 r. i 8,37/16,55 – 8,75/13,8735. 

Natomiast analiza wykonania budżetu za ten okres wykazuje, że nie spełniono 
kryterium zadłużenia wynikającego z art. 170 poprzedniej ufp za rok 2013, wskaźnik 
długu wyniósł bowiem 65%. Powodem tej sytuacji było nie wykonanie wszystkich 
planowanych dochodów budżetu36.  

(dowód: akta kontroli str. 152-155; 159) 

1.4. W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 20 października 2015 r. Rada Gminy 
Krośnice ustaliła w podjętych uchwałach następujące limity zaciągania kredytów 
i pożyczek na rok bieżący: 

                                                      
31 Jako portal wpisany do Rejestru Dzienników i Czasopism pod nr 1771 oraz zarejestrowanym w międzynarodowym systemie 
informacji o wydawnictwach ciągłych, oznaczonym symbolem ISSN 2391-6214 spełnia kryteria prasy w myśl art. 7 ustawy 
Prawa Prasowego. Tym samym zamieszczenie w serwisie informacji o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia, 
dzierżawy, najmu, ogłoszenia o przetargu, oddania w dzierżawę, najem w Dzienniku internetowym spełnia wymogi wynikające 
z przepisów art. 35 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. 
Nr 102, poz. 651) oraz § 6 ust. 4 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na nabycie nieruchomości. 
32 Według projektu budżetu i WPF na rok 2013 wskaźnik spłaty rocznej wynikający z art. 169 poprzedniej ufp wynosił 15 %, 
natomiast według ostatniej podjętej uchwały budżetowej za ten rok wskaźnik ten wyniósł 9,1 %, podczas gdy według ostatniej 
uchwalonej w 2013 r. WPF – 9,0 % (przy limicie ustawowym 15 %).  
33 W przypadku wskaźnika długu wynikającego z art. 170 poprzedniej ufp według projektów budżetu i WPF na 2013 r. miał on 
wynosić 46,9 %, natomiast według ostatniej podjętej uchwały budżetowej za 2013 r. wskaźnik ten wynosił 55 %, podczas gdy 
według ostatniej uchwalonej w 2013 r. WPF – 55,5 %. 
34 Stosunek wydatków bieżących do dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową i wolne środki wynosił w 
2014 roku – 76,9 % dla projektu budżetu i WPF oraz 81,2 % dla ostatniej uchwały budżetowej i 81,3 % dla ostatniej 
uchwalonej w 2014 r. WPF. Natomiast w roku 2015 wskaźnik ten dla projektu budżetu i WPF wynosił 75,3 %, a dla ostatniej 
dokonanej w okresie kontroli uchwały budżetowej i uchwalonej WPF wynosi 79,3 %. 
35 IWZ obliczany jest za pomocą wzoru określonego w art. 243 ufp i wyniósł on dla projektu budżetu i WPF za 2014 r. – 
9,29 %/10,22 % oraz 6,50 %/9,61 % dla ostatniej uchwały budżetowej i 6,51 %/9,61 % dla ostatniej uchwalonej w 2014 r. 
WPF. Natomiast w roku 2015 IWZ wynosił 8,37 %/16,55 % dla projektu budżetu i WPF oraz 8,75 %/13,87 % dla ostatniej 
dokonanej w okresie kontroli uchwały budżetowej i uchwalonej WPF. 
36 Dochody zrealizowano w 88,40 % planu, w tym dochody majątkowe w 66,09 % planu. 

http://www.monitorurzedowy.pl/
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 na 2013 r. – 6 000 tys. zł z tytułu pokrycia przejściowego deficytu37, a suma 
zaciągniętych przez Gminę zobowiązań wyniosła 3 422 tys. zł, z czego 
2 822 tys. zł z tytułu pokrycia przejściowego deficytu, 

 na 2014 r. – 11 239,8 tys. zł, z czego 6 000,0 tys. zł tytułu pokrycia 
przejściowego deficytu oraz 5 239,8 tys. zł z tytułów określonych w art. 89 ust.1 
i art. 90 ufp38 oraz wyraziła zgodę w swojej uchwale na sprzedaż zwrotną 
nieruchomości o wartości 3 936,0 tys. zł39; a suma zaciągniętych z tego tytułu 
zobowiązań wyniosła 19 270,4 tys. zł, z czego 3 936,0 tys. zł sprzedaż zwrotna, 

 na 2015 r. – 9 171,9 tys. zł z czego 8 000,0 tys. zł z tytułu pokrycia 
przejściowego deficytu oraz 1 171,9 tys. zł z tytułów określonych w art. 89 ust. 
1 i art. 90 ufp40, a suma zaciągniętych z tego tytułów zobowiązań wyniosła 
14 226,2 tys. zł. 

Gmina w kontrolowanym okresie nie udzielała poręczeń i gwarancji. 
(dowód: akta kontroli 160-161) 

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

1. Gmina nie przeprowadziła postępowania o zamówienie publiczne na zawarcie 
umowy restrukturyzacji z dnia 22 stycznia 2015 r.  zadłużenia z firmą finansową 
z Łodzi na wierzytelność o wartości 1 449,5 tys. zł, czym naruszyła art. 7 ust. 3 
pzp. Szacunkowa wartość zamówienia liczona zgodnie z art. 34 ust. 3 i 4 pzp 
wynosiła w momencie zawarcia tej umowy 305,5 tys. zł (72,3 tys. euro), była 
więc wyższa niż próg określony w art.4 pkt. 8 pzp. Według NIK o ile sam wykup 
wierzytelności nie spełnia warunków definicji i nie jest usługą, dostawą lub 
robotami budowlanymi, to już dokonanie zmiany warunków spłaty tej 
wierzytelności sprawia, że staje się ona usługą odpłatną o charakterze 
długoterminowym, a tym samym rodzi się obowiązek stosowania pzp w tym 
zakresie. W złożonych wyjaśnieniach Wójt stwierdził, że zawarł umowę na 
początku swojej pierwszej kadencji, opierając się na wyjaśnieniach Pani 
Skarbnik, że umowa ta nie rodziła konsekwencji w zakresie umowy 
o zamówieniach publicznych. NIK wskazuje, że zgodnie z art. 60 usg, art. 262 
ufp i art.18 pzp to kierownik jednostki odpowiada za zawarcie umowy 
i obowiązek stosowania pzp. Skarbnik Gminy wskazała, że jej podpis wynika 
z kontrasygnaty potwierdzającej zabezpieczenie środków w budżecie, zgodnej 
z art. 262 ufp.  

(dowód: akta kontroli str. 146-147; 657-664; 1288-1290, 1293) 

2. Gmina nie zwracała się do RIO o wydanie opinii o możliwości spłaty dla ośmiu 
z 10 wykorzystywanych niestandardowych operacji finansowych41. Wójt Gminy 
i jego poprzednik wskazali, że nie było potrzeby o taką zgodę występować, gdyż 
ich zdaniem następowała tutaj jedynie zmiana sposobu spłaty istniejącego 
zadłużenia. W ocenie NIK zawarte umowy restrukturyzacji zadłużenia w związku 
z dokonaną zmianą warunków i czasu dokonania spłaty wierzytelności, a także 
zawarta przez Gminę umowa sprzedaży zwrotnej mają ekonomicznie charakter 
tożsamy z pożyczką zaciąganą na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt. 2-4 ufp, 
w związku z czym należało tą czynność wykonać, stosownie do postanowień 
art. 91 ust. 2 ufp.  

                                                      
37 Uchwała Rady Gminy Krośnice XXV/141/2013. 
38 Uchwała Rady Gminy Krośnice XXXIII/195/2013 i XLIV/260/2014. 
39 Uchwała Rady Gminy Krośnice ZLIII/259/2014. 
40 Uchwała Rady Gminy Krośnice VI/34/2015. 
41 Sprzedaż zwrotna z 30.12.2014 r.; restrukturyzacje zadłużenia z 27.12.2013 r.; 22.01.2015 r.; 12.08.2015 r.; 27.10.2014 r.; 
28.10.2014 r., 26.02.2015 r. i 25.09.2015 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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(dowód: akta kontroli str. 146-147; 232-232; 309-311) 

3. W Ugodzie nr 3703/U/2012 z 27 grudnia 2012 r. zawartej z bankiem jako 
zabezpieczenie umowy zastosowano pełnomocnictwo do rachunku bieżącego 
Gminy (par. 7 ust. 1 Ugody), co było sprzeczne z postanowieniami art. 264 ust. 
5 ufp. Według wyjaśnień byłego Wójta i Skarbnika Gminy powodem powstania 
tej nieprawidłowości było to, że bank ten prowadził obsługę bankową Gminy, 
a pełnomocnictwo przekazano dla sprawnej obsługi.  

(dowód: akta kontroli str. 146-147; 321-347; 309-311; 1288-1290) 

4. Protokół z postępowania przetargowego na zwrotną sprzedaż nieruchomości 
Gminy z dnia 11 grudnia 2014 r. nie zawiera podpisu osoby wyłonionej 
w przetargu jako nabywca nieruchomości. Wymóg taki wprowadza § 10 ust. 3 
rozporządzenia w sprawie przetargów na zbycie nieruchomości. Kierownik 
Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu wyjaśniła, że brak podpisu 
wynikł z przeoczenia. 

(dowód: akta kontroli str. 105-107; 234; 986-992) 

5. Wynik budżetu w ostatniej uchwale budżetowej podjętej w roku 2013 różnił się 
od wykazanego wyniku budżetu w ostatniej przyjętej WPF za ten okres. Uchwałą 
XXXIII/197/2013 z 17 grudnia 2013 r. zwiększono wydatki budżetu do 
40 200,6 tys. zł, podczas gdy w WPF na lata 2013 – 202542 zapisano wydatki 
w wysokości 39 821,7 tys. zł, co sprawiło, że wynik budżetu, przy takim samym 
poziomie planowanych dochodów w obu dokumentach, według uchwały 
budżetowej wyniósł +636,7 tys. zł, natomiast według WPF +1 015,6 tys. zł. 
Naruszało to postanowienia art. 229 ufp, w myśl postanowień którego wartości 
przyjęte w budżecie i WPF powinne być zgodne co najmniej w zakresie wyniku 
budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki 
samorządu terytorialnego.Skarbnik Gminy oraz były Wójt wyjaśnili, że różnic 
takich nie było, a RIO w swoich opiniach nie wskazywała uwag w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 159; 309-311; 755-791; 795-870; 913-956; 1288-1292) 

6. Gmina zaciągnęła zobowiązanie z tytułu umowy restrukturyzacji zadłużenia 
zawartej 27 grudnia 2013 r. z firmą finansową z Łodzi na kwotę wierzytelności 
600,0 tys. zł, działając bez upoważnienia Rady Gminy wymaganego art. 18 ust. 2 
pkt. 9 lit. b). i c) usg. Według byłego Wójta było to zobowiązanie krótkoterminowe 
spłacone do końca roku, więc nie było obowiązku posiadania takiego 
upoważnienia. NIK wskazuję, że umowa, choć krótkoterminowa i spłacona do 
końca roku w którym została zawarta, w momencie podpisania miała 
obowiązywać do 14 stycznia 2014 r., czyli okres wyznaczony spłaty 
zobowiązania miał nastąpić w następnym roku budżetowym. Jednocześnie 
uchwały budżetowe w roku 2013 upoważniały Wójta jedynie do zaciągania 
zobowiązań z tytułu przejściowego deficytu, które zgodnie z art. 89 ust. 2 ufp 
podlegają spłacie w tym samym roku w którym zostały zaciągnięte. Zatem 
należało zawierając to zobowiązanie działać w zakresie upoważnień udzielanych 
przez organ stanowiący. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jej podpis wynikał 
z kontrasygnaty potwierdzającej zabezpieczenie środków w budżecie, zgodnej 
z art. 262 ufp. 

(dowód: akta kontroli str. 160-161; 309-311; 702-709; 755-791, 1288-1290) 

7. Wójt zaciągnął zobowiązania wyższe o 4 094,6 tys. zł w 2014 r. i 5 054,3 tys. zł 
w 2015 r. niż zezwalały mu na to limity ustanowione przez Radę Gminy, czym 

                                                      
42 Uchwała Rady Gminy Krośnice XXXI/187/2013 z 31 października 2013 r. 
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naruszył postanowienia art. 91 ust.1 ufp oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. i) usg. 
Nieprawidłowości te dotyczyły następujących limitów ustalonych przez Radę 
Gminy:   

a. 2014 r. limit w wysokości 11 239,8 tys. zł, z czego 6 000,0 tys. zł tytułu 
pokrycia przejściowego deficytu oraz 5 239,8 tys. zł z tytułów określonych 
w art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp oraz wyraziła zgodę na sprzedaż zwrotną 
nieruchomości o wartości 3 936,0 tys. zł, a tymczasem suma 
zaciągniętych z tego tytułu zobowiązań wyniosła 19 270,4 tys. zł, z czego 
3 936,0 tys. zł sprzedaż zwrotna43.  

b. 2015 r. limit w wysokości 9 171,9 tys. zł, z czego 8 000,0 tys. zł z tytułu 
pokrycia przejściowego deficytu oraz 1 171,9 tys. zł z tytułów określonych 
w art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp, a suma zaciągniętych z tego tytułów 
zobowiązań przez Gminę wyniosła 14 226,2 tys. zł44.  

Były Wójt wyjaśnił, że nie zaciągał wyższych zobowiązań niż zezwalały na to limity 
ustanowione przez radę, a limitów na pokrycie przejściowego deficytu nie sumuje 
się i nie zostały one w związku z tym przekroczone. Natomiast obecny Wójt 
stwierdził, że wielkość upoważnień była przygotowywana przez Skarbnika Gminy 
i nie został w nich prawdopodobnie uwzględniony art. 91 ufp, gdyż brano pod uwagę 
saldo zadłużenia, a nie sumę zaciągniętych zobowiązań. Uchwałą z dnia 
6 listopada 2015 r. Rada Gminy Krośnice dokonała upoważnienia dla Wójta do 
zaciągania zobowiązań w wysokościach odpowiednich do zobowiązań zaciąganych 
w 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 160-161; 307-311; 718-724; 795-870; 874-909) 

8. Zapisy czterech45 z 10 umów zawartych przez Gminę na niestandardowe 
operacje finansowe zawierały możliwość dokonania kapitalizacji odsetek, czego 
zabrania art. 92 ust. 1 ufp. Przeprowadzona analiza realizacji tych umów 
wykazała, że z możliwości tych nie skorzystano. 

(dowód: akta kontroli str. 668-697; 702-709) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność w zakresie legalności 
wykorzystywania operacji finansowych oraz ich wpływu na wysokość długu 
i przestrzegania limitów zadłużenia Gminy w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 
20 października 2015 r. 

2. Rzetelność analiz warunków i skutków finansowych operacji 
finansowych oraz ich wpływ na bezpieczeństwo finansowe Gminy 

2.1. Analiza warunków i skutków finansowych oraz bezpieczeństwa stosowania 
instrumentów w okresie kontroli była przeprowadzana na roboczo poprzez arkusz 
kalkulacyjny oraz WPF. Analizy takie służyły także zarządzaniu płynnością i były 
przygotowywane przez pracowników Referatu Finansowego Urzędu. Nie zawierały 

                                                      
43 Gmina zwierając umowy restrukturyzacji zadłużenia zawartą z firmą finansową z Łodzi w dniu 27 października 2014 r. na 
kwotę wierzytelności 248,3 tys. zł, restrukturyzacji zadłużenia zawartą z firmą z Łodzi w dniu 28 października 2014 r. na kwotę 
wierzytelności 1 100,0 tys. zł przekroczyła w sumie limit określony dla pożyczek i kredytów zaciąganych z tytułów określonych 
w art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp. Natomiast zaciągając zobowiązania z tytułu umowy pożyczki zawartej z firmą z Łodzi w dniu 
5 grudnia 2014 r. na 3 810,4 tys. zł Gmina w sumie przekroczyła ustalony limit z tytułu pokrycia przejściowego deficytu. 
44 Gmina zawierając umowę kredytu krótkoterminowego z bankiem w dniu 26 czerwca 2015 r. na kwotę 1 850,0 tys. zł oraz 
w dniu 30 czerwca 2015 r. na kwotę 2 500,0 tys. zł przekroczyła w sumie limit określony dla pokrycia przejściowego deficytu. 
Ponadto zawierając umowy restrukturyzacji zadłużenia z dnia 22 stycznia 2015 r. z firmą finansową z Łodzi na kwotę 
wierzytelności 1 449,8 tys. zł; restrukturyzacji zadłużenia z dnia 12 sierpnia 2015 r. z firmą z Łodzi na kwotę wierzytelnośc i 
118,9 tys. zł; restrukturyzacji zadłużenia z dnia 26 lutego 2015 r. z firmą finansową z Wrocławia na kwotę wierzytelności 
500,0 tys. zł oraz restrukturyzacji zadłużenia z dnia 25 września 2015 r. z firmą z Wrocławia na kwotę wierzytelności 321,8 tys. 
zł. 
45 Umowy zawarte z firmą finansową z Łodzi z dnia 12 sierpnia2015 r.; z dnia 27.10.2014 r.; z dnia 27 grudnia2013 r. i z dnia 
28 października2014 r. 

Ocena cząstkowa 
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one jednak opisu danych ekonomicznych, analiz i ekspertyz dotyczących warunków, 
skutków finansowych i bezpieczeństwa stosowania instrumentów finansowych. 

(dowód: akta kontroli str.: 229-278; 1234-1239) 

W WPF zapisano środki na odkup nieruchomości zbytej w ramach umowy 
sprzedaży zwrotnej jako wydatek majątkowy do poniesienia w 2019 r. oraz środki na 
dzierżawę tej nieruchomości w latach 2015 – 2019 jako wydatek bieżący. 

(dowód akta kontroli str.: 957-979) 

Umowy zawarte przez Gminę z firmami finansowymi na restrukturyzację zadłużenia 
oraz pożyczkę nie zawierały ukrytej marży lub ubezpieczenia, a kary za 
niedotrzymanie warunków ich obsługi wynoszą maksymalnie czterokrotność stopy 
kredytu lombardowego NBP46 lub półtorakrotności odsetek ustalanych jak za 
zaległości podatkowe47. Porównanie warunków korzystania z operacji 
niestandardowych z kredytem bankowym referencyjnym przedstawiono w pkt. 3.1 
niniejszego wystąpienia. 

(dowód: akta kontroli str. 657-717) 

2.2. Gmina w okresie do 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2015 r. wykorzystywała 
niestandardowe operacje finansowe głównie do poprawy i zapewnienia bieżącej 
płynności finansowej. Korzystanie w tym zakresie z operacji niestandardowych miało 
uzasadnienie ekonomiczne w siedmiu na dziewięć przypadków, gdzie ich koszt był 
niższy lub maksymalnie do 4,41 % wyższy niż koszt kredytu referencyjnego 
o którym mowa w pkt.3.1 wystąpienia. Wykorzystywanie operacji niestandardowych 
pozwalało jednocześnie na pozostawienie bez zmian relacji określonej w limicie 
zadłużenia z art. 243 ufp, jednak wpływało na wzrost oficjalnego długu Gminy, 
wykazywanego m.in.: w sprawozdaniu Rb-Z48. W przypadku operacji sprzedaży 
zwrotnej, jej zastosowanie pozwoliło Gminie wykonać plan dochodów majątkowych 
w 2014 r., co jednocześnie pozowoliło poprawić IWZ. 

(dowód: akta kontroli str.112-137; 229-278; 299; 1288-1290) 

2.3. Przeprowadzona analiza możliwości osiągnięcia wskaźników prognozowanych 
w WPF na 2014 r. w zakresie kwoty długu oraz podstawowych parametrów 
finansowych mających wpływ na ustalenie relacji wynikających z art. 243 ufp 
wykazała, że odchylenia wykonania tych parametrów od wartości planowanej 
wynosiły od -39,6 % do +39 %, w następujących wybranych kategoriach: 

 dochody bieżące – uzyskano dochody niższe o 5,9 % od pierwotnie 
planowanych i 6,1 % niższe od planowanych w ostatniej zaktualizowanej 
w roku 2014 WPF na lata 2014 – 202549, 

 wydatki bieżące – wyniosły o 8,2 % więcej niż pierwotnie planowano i 2,7 % 
mniej niż planowano w ostatniej zaktualizowanej w roku 2014 WPF50, 

 rozchody – wyniosły o 39,6 % mniej niż pierwotnie planowano i tyle samo co 
planowano w ostatniej zaktualizowanej w 2014 r. WPF51, 

 dochody ze sprzedaży majątku – uzyskano mniejsze o 0,6 % niż pierwotnie 
planowane i 33 % mniej niż zapisano w ostatniej zaktualizowanej w 2014 r. 
WPF52, 

                                                      
46 Według stanu na 21 października 2015 r. stopa kredytu lombardowego NBP wyniosła 2,5 %. 
47 Według stanu na 21 października 2015 r. odsetki ustawowe obliczane dla zaległości podatkowych wynosiły 8 %. 
48 Więcej w pkt.4.2 niniejszego wystąpienia. 
49 WPF 2014 – 2025 pierwotnie – 32 928,3 tys. zł; ostatnia zaktualizowana WPF – 33 010,1 tys. zł; rzeczywiste wykonanie 
za 2014 r. – 30 987 tys. zł. 
50 WPF 2014 – 2025 pierwotnie – 24 128,9 tys. zł, ostatnia zaktualizowana WPF – 26 826,5 tys. zł;  rzeczywiste wykonanie za 
2014 r. – 26 111,9 tys. zł. 
51 WPF 2014 – 2025 pierwotnie – 2 778,9 tys. zł, ostatnia zaktualizowana WPF – 1 678,9 tys. zł; rzeczywiste wykonanie za 
2014 r. – 1 678,9 tys. zł. 
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 wydatki bieżące związane z obsługą długu – okazały się niższe o 11,8 % niż 
pierwotnie zaplanowano i 9,7 % niższe niż przewidywano w ostatniej 
zaktualizowanej w 2014 r. WPF53, 

 kwota długu na koniec 2014 r. była o 39 % wyższa niż pierwotnie planowano 
w WPF na lata 2014 – 2025 i o 11,9 % wyższa niż zapisano w ostatniej 
zaktualizowanej w 2014 r. WPF54, 

Niezależnie od powyższego relacja długu wynikająca z art. 243 ufp za rok 2014 
była prawidłowa i wyniosła po wyłączeniach 6,77 %/13,87 %, wobec planowanych 
pierwotnie 8,97 %/10,22 % oraz zapisanej w ostatniej zaktualizowanej w 2014 r. 
WPF – 6,51 %/9,61 %.  

(dowód: akta kontroli str. 286; 1111-1178) 

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

1. W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2015 r. przed zawarciem umów 
niestandardowych nie przeprowadzano dogłębnej analizy ekonomicznej oraz 
analizy skutków i ryzyk płynących z zawarcia takich umów dla Gminy. Były Wójt 
wyjaśnił, że analiz takich nie zlecał, ponieważ instrumenty te były stosowane na 
niewielką skalę i były podobne do obsługi bankowej. Obecny Wójt wskazał, że 
opierał się w tym zakresie na informacjach od Skarbnik Gminy. Natomiast 
Skarbnik Gminy wskazała, że analizy takie prowadzono na roboczo i w arkuszu 
Excel, a jej podpis na umowach wynikał z kontrasygnaty potwierdzającej 
zabezpieczenie środków w budżecie, zgodnej z art. 262 ufp.  

(dowód: akta kontroli str. 307-311; 1234-1239; 1288-1290) 

2. Gmina nierzetelnie wykonywała prognozy kwoty długu oraz podstawowych 
parametrów finansowych mających wpływ na ustalenie relacji wynikających 
z art. 243 ufp. Analiza WPF za 2014 r. wraz z wykonaniem budżetu za ten rok 
wykazała, że odchylenia od wartości planowanej wynosiły od -39,6 % do +39 %, 
najwięcej w zakresie planowanego długu oraz rozchodów. Wyjaśniając 
przyczynę powstania tej nieprawidłowości były Wójt i Skarbnik Gminy stwierdzili, 
że dane finansowe wskazywane w WPF były jedynie planem, a na realizację 
dochodów nie miał wpływu, szczególnie w zakresie majątku Gminy 
przeznaczonego do sprzedaży, na którego nie było nabywców. Obecny Wójt 
stwierdził natomiast, że trudno jest przewidzieć realizację podstawowych 
wielkości budżetu w momencie uchwalania ostatnich zmian budżetu i WPF na 
koniec roku budżetowego. 

(dowód: akta kontroli str. 286; 1111-1178; 307-311, 1288-1290) 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność jednostki w zakresie 
rzetelności analiz warunków i skutków finansowych operacji finansowych oraz ich 
wpływu na bezpieczeństwo finansowe jednostki samorządu terytorialnego w okresie 
2013 - 2015. 

3. Gospodarność stosowanych operacji finansowych 

3.1. Koszty operacji niestandardowych porównano z kosztami kredytu 
referencyjnego o oprocentowaniu WIBOR 1M lub 6M55 powiększonym o marżę 2 %, 

                                                                                                                                       
52 WPF 2014 – 2025 pierwotnie – 4 017,0 tys. zł; ostatnia zaktualizowana WPF – 5 957,3 tys. zł, rzeczywiste wykonanie za 
2014 r. – 3 993,6 tys. zł. 
53 WPF 2014 – 2025 pierwotnie – 1 302,3 tys. zł; ostatnia zaktualizowana WPF – 1 272,3 tys. zł, rzeczywiste wykonanie za 
2014 r. – 1 148,3 tys. zł. 
54 WPF 2014 – 2025 pierwotnie – 22 031,6 tys. zł; ostatnia zaktualizowana WPF – 27 374,5 tys. zł; rzeczywiste wykonanie za 
2014 r. – 30 626,2 tys. zł. 
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o takiej samej wysokości, prowizji oraz ilości rat i długości trwania jak porównywana 
operacja56. Analiza wykazała, że Gmina w wyniku zawarcia umów na operacje 
niestandardowe w trzech wypadkach uzyskała warunki korzystniejsze o 0,16 % - 
0,86 % niż w wypadku kredytu referencyjnego57, w czterech uzyskała warunki 
gorsze o nie więcej niż 4,41 % od kredytu referencyjnego58, a w pozostałych dwóch 
przypadkach uzyskała warunki gorsze o 12,11 %59 i 28,39 %60 od kredytu 
referencyjnego.  

(dowód: akta kontroli str. 112-137) 
3.2. Spośród badanych operacji finansowych w wyniku przeprowadzonych 
postępowań pzp zawarte zostały: Umowa kredytu długoterminowego nr 3506/2011 
z 10 listopada 2011 r. oraz Umowa na Bankową obsługę budżetu Gminy Krośnice 
w latach 2013 – 2017 nr 11/2013 z 2 września 2013 r61. 
W pierwszym wypadku zgodnie z SIWZ jedynym kryterium wyboru była cena 
kredytu na którą składała się wysokość stawki WIBOR 1M oraz marża banku. 
W drugim postępowaniu na kryteria wyboru oferty składały się: czas dokonania 
przelewów; cena jednostkowa przelewu dokonywanego na konto innego banku niż 
Wykonawca; cena jednostkowa przelewu dokonywanego na konto banku 
Wykonawcy; cena wpłaty gotówkowej dotyczącej płatności masowych; koszty 
prowizji i opłat związanych z otwarciem i obsługą rachunku Zamawiającego; wartość 
rocznego oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bieżących 
sporządzony na dzień 1 lipca 2013 r.; wysokość marży oraz dostępność usług 
bankowych na terenie Gminy Krośnice. W obu przypadkach SIWZ wskazywał 
sposób dokładnej wyceny kryteriów. Na oba wskazane wyżej postępowania 
wpłynęło po jednej ofercie. 

(dowód: akta kontroli str. 165-217) 
 

3.3. Sprzedaż zwrotna nieruchomości dokonana przez Gminę w dniu 
30 grudnia 2014 r. została poprzedzona analizą nieruchomości gminnych 
o najwyższej wartości, wykonaną na podstawie opracowań rzeczoznawców. W jej 
wyniku wytypowano trzy nieruchomości62, które zamierzano sprzedać w tej formie, 
ale wobec braku zainteresowania, sfinalizowano jedynie sprzedaż zwrotną budynku 
Urzędu. Wykup nieruchomości ma nastąpić w 2019 r. i został zapisany w WPF63 
jako wydatek majątkowy, natomiast czynsz dzierżawny ponoszony w latach 2015 – 
2019 został zapisany w tym dokumencie jako wydatek bieżący. Gmina nie 
przewiduje scenariusza utraty prawa własności do tej nieruchomości. Według stanu 
na 30 października 2015 r. znajduje to uzasadnienie w zapisach WPF, które 
w latach 2017-2019 nie przewiduje ponoszenia przez Gminę innych wydatków 
majątkowych niż odkup tej nieruchomości. 
W zawartej umowie dzierżawy Gmina zagwarantowała sobie wyłączne prawo do 
korzystania z nieruchomości i samodzielnego nią zarządzania, a także zobowiązała 
się do utrzymywania budynku Urzędu we właściwym stanie technicznym 

                                                                                                                                       
55 W zależności od rodzaju WIBOR przyjętego w oprocentowaniu porównywalnej operacji niestandardowej. 
56 Warunki kredytu referencyjnego zostały ustalone przez NIK w wyniku porównania warunków kredytów hipotecznych według 
danych za sierpień 2015 r. Zastosowano przy tym założenie, że JST nie mogą ogłaszać upadłości i zawsze istnieją możliwości 
windykacji należności z ich majątku, a zatem należy uznać, że ryzyko kredytów udzielanych JST nie są wyższe niż dla 
kredytów hipotecznych. 
57 Restrukturyzacja zadłużenia z 27 października 2014 r. o 0,86 %; Restrukturyzacja zadłużenia z 27 grudnia 2013 r. o 0,31 % i 
Umowa pożyczki z 5 grudnia 2014 r. o 0,16 %. 
58 Restrukturyzacja zadłużenia z 28 października 2014 r. o 1,17 %; restrukturyzacja zadłużenia z 12 sierpnia 2015 r. o 3,02 %; 
Restrukturyzacja zadłużenia z 25 września 2015 r. o 3,06 % i Restrukturyzacja zadłużenia z 26 lutego 2015 r. o 4,41 %. 
59 Restrukturyzacja zadłużenia z 22 stycznia 2015 r.  
60 Sprzedaż zwrotna nieruchomości z 30 grudnia 2014 r. 
61 W trybie pzp zawarto również umowę (…) z 27 czerwca 2014 r. o wartości 8 786,7 tys. zł na roboty budowlane, która ma 
cechy kredytu kupieckiego, ale ponieważ kryterium wyboru oferty w tym postepowaniu była tylko cena zamówienia robót 
budowlanych nie została ona w tym miejscu wyszczególniona. 
62 Budynek Urzędu Gminy w Krośnicach; Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe w Krośnicach i Oczyszczalnię ścieków w 
Bukowicach. 
63 W tym w Wykazie przedsięwzięć. 



 

18 

i sanitarnym oraz dokonywania w nim wskazanych w umowie robót budowlanych 
bez konieczności uzyskiwania zgody od Wynajmującego64. Uzyskane ze sprzedaży 
zwrotnej środki zasiliły według wyjaśnień Skarbnika Gminy dochody ze sprzedaży 
i stanowiły wkład własny przy realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych. 

(dowód: akta kontroli str. 229-278; 608-624) 
3.4. Gmina w okresie poddanym kontroli nie powołała i nie posiadała spółek 
gminnych, ani udziałów w takich spółkach. 

(dowód: akta kontroli str. 104; 148-149) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Gmina zawierając umowę Sprzedaży zwrotnej nieruchomości z 30 grudnia 2014 r. 
uzyskała warunki gorsze od warunków hipotetycznego kredytu referencyjnego65 
o  wartość 1 228,3 tys. zł (28,39%), a w przypadku umowy restrukturyzacji 
zadłużenia z 22 stycznia 2015 r. warunki gorsze o wartość 188,9 tys. zł (12,11%) 
od hipotetycznego kredytu referencyjnego. Ponadto, zawarcie tych umów nastąpiło 
bez dokonania analizy ekonomicznej skutków oraz ryzyk z nich wynikających 
i spowodowało, że Gmina z tytuły tych umów będzie musiała ponieść koszty wyższe 
o 1 417,2 tys. zł niż w przypadku pozyskania tych samych środków finansowych 
poprzez zawarcie umowy na warunkach kredytu referencyjnego. Wójt wyjaśnił, że 
umowy te zawarł na początku kadencji opierając się na informacjach i wyjaśnieniach 
przekazanych przez Skarbnika. Natomiast Skarbnik Gminy stwierdziła, że jej podpis 
na umowach wynika z kontrasygnaty potwierdzającej zabezpieczenie środków 
w budżecie, zgodnej z art. 262 ufp. 

(dowód: akta kontroli str. 133-137; 307-308, 1288-1290) 

NIK zwraca uwagę, że zawarta umowa nienzawana o cechach kredytu kupieckiego 
na rozbudowę szkoły w Bukowicach może spowodować konieczność zawarcia 
umowy kredytu lub emisji obligacji w związku z koniecznością dokonania zapłaty 
za całe zobowiązanie w 2016 r., mimo że została zapisana w wykazie przedsięwzięć 
w WPF. Wynika to z założenia uzyskiwania dodatkowych dochodów ze sprzedaży 
majątku oraz z podatku od nieruchomości z Podziemnego Magazynu Gazu 
w Wierzchowicach, które nie zostały dotąd zrealizowane. 

(dowód: akta kontroli str. 230; 309-311; 934-979) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność Gminy w zakresie gospodarności stosowanych operacji finansowych 
w latach 2013 – 2015. 

 

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

4.1. Analiza prawidłowości ujęcia dochodów i wydatków oraz przychodów i kosztów, 
związanych z badanymi operacjami finansowymi za okres od 1 stycznia 2013 r. do 
13 listopada 2013 r.66 wykazała, że: 

                                                      
64 Obejmujących podział pomieszczenia łazienki (WC), montaż szklanej ścianki w holu budynku, wymianie głównych drzwi 
wejściowych, montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych oraz remont dachu. 
65 O oprocentowaniu WIBOR 1M lub 6M  powiększonym o marżę 2 %, o takiej samej wysokości, prowizji oraz ilości rat 
i długości trwania jak porównywana operacja. 
66 Sprawozdania RB-NDS i Rb-28S porównano z księgowaniami za okresy 31.12.2013 r., 31.12.2014 r. i 30.06.2015 r. 
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 Kredyty bankowe księgowane były na koncie 134, a koszty ponoszone przez 
jednostkę z tytułu prowizji i odsetek na koncie 751. Operacje z tego tytułu ujęto 
w sprawozdaniach RB-NDS oraz Rb-28S. Przychody budżetu z tytułu kredytów 
wykazywano w §952 lub §90367, spłacane raty kapitałowe jako rozchody 
budżetu w §992 lub §96368, a koszty obsługi jako wydatki w§811. Operacje te 
były zgodne z planem finansowym oraz zostały ujęte w WPF za badany okres. 

 Pożyczki69 księgowane były na koncie 260, a koszty ponoszone przez 
jednostkę z tytułu prowizji i odsetek na koncie 751. Operacje z tego tytułu ujęto 
w sprawozdaniach RB-NDS oraz Rb-28S. Przychody budżetu z tytułu pożyczek 
wykazywano w §952 lub §90370, spłacane raty kapitałowe jako rozchody 
budżetu w §992 lub §96371, a koszty obsługi jako wydatki w §811. Operacje te 
były zgodne z planem finansowym oraz zostały ujęte w WPF za badany okres. 

 Obligacje księgowane były na koncie 26072, a koszty ponoszone przez 
jednostkę z tytułu prowizji i odsetek na koncie 751. Operacje z tego tytułu ujęto 
w sprawozdaniach RB-NDS oraz Rb-28S. Wykup obligacji wykazywano 
w §982, a koszty ich obsługi jako wydatki w §811. Operacje te były zgodne 
z planem finansowym oraz zostały ujęte w WPF za badany okres. 

 Sprzedaż zwrotna została zaksięgowana na kontach 760 – przychód ze 
sprzedaży; 011 – zdjęcie środka trwałego z ewidencji; 071 – umorzenie; 800 - 
zmiany w funduszu jednostki, a koszty ponoszone przez jednostkę z tytułu 
dzierżawy na koncie 40973. Operację tą ujęto w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-28S 
za 31 grudnia 2014 r. Sprzedaż wykazano jako dochód w §087, a dzierżawę 
nieruchomości jako wydatek w §443. Operacje te były zgodne z planem 
finansowym oraz zostały ujęte w WPF za badany okres. 

 Restrukturyzacje zobowiązań były księgowane na koncie 20174 lub na koncie 
26075, a koszty ponoszone przez jednostkę z tytułu prowizji i odsetek na koncie 
751. Operacje z tego tytułu zostały ujęte w sprawozdaniu Rb-NDS i Rb-28S, 
wykazane jako rozchody w §98276 oraz jako wydatki w §60577, §811 (odsetki) 
i §430 (prowizje). Operacje te były zgodne z planem finansowym oraz zostały 
ujęte w WPF za badany okres. 

 Umowa nienazwana o cechach kredytu kupieckiego - wydatku z tego tytułu 
jeszcze nie poniesiono, środek trwały (szkoła) zostanie przekazany po odbiorze 
prac budowlanych w I półroczu 2016 r. - wówczas wykonawca wystawi fakturę 
z tytułu zawartej umowy na rozbudowę szkoły. W chwili obecnej wykazano na 
koncie 998 – 1 % wartości oraz na koncie 999 – 99 % wartości umowy. 
Przedsięwzięcie ujęto w WPF. 

(dowód: akta kontroli str. 1240-1283) 

4.2. Operacje finansowe przeprowadzone i/lub obsługiwane w okresie od 
1 stycznia 2013 r. do 30 września 2015 r. w postaci kredytów, pożyczek i obligacji 
zostały prawidłowo ujęte w Sprawozdaniach kwartalnych Rb-Z za ten okres. 
W przypadku 10 badanych operacji niestandardowych, trzy nie podlegały wykazaniu 
w Sprawozdaniu Rb-Z, w związku z dokonaniem ich spłaty przed zakończeniem 

                                                      
67 Kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych przez UE. 
68 Kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych przez UE.  
69 WFOŚiGW, BGK i (…). 
70BGK – z tytułu wyprzedzającego finansowania kosztów kwalifikowanych w ramach programu współfinansowanego przez UE. 
71BGK – z tytułu wyprzedzającego finansowania kosztów kwalifikowanych w ramach programu współfinansowanego przez UE. 
72 Gmina nie emitowała obligacji w okresie 1 stycznia 2013 r. – 13 listopada 2015 r. 
73 Pozostałe koszty rodzajowe. 
74 Dotyczące zobowiązań z tytułu dostaw, usług lub prac budowlanych. 
75 Dotyczące zobowiązań z tytułu wykupu obligacji. 
76 Spłata zobowiązań z tytułu wykupu obligacji. 
77 Spłata raty kapitałowej z tytułu innych zobowiązań niż wykup obligacji. 



 

20 

kwartału sprawozdawczego78; pięć wykazano prawidłowo jako tytuły dłużne; jedną 
wykazano w niewłaściwej pozycji sprawozdania, a jednej  nie wykazano w ogóle. 

(dowód: akta kontroli str. 287-298) 

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

1. W Sprawozdaniu kwartalnym Rb-Z w latach 2014 – 2015 nie wykazywano jako 
tytułu dłużnego umowy nienazwanej mającej cechy kredytu kupieckiego 
o wartości 8 786,7 tys. zł – zawartej w dniu 27 czerwca 2014 r. na roboty 
budowlane (rozbudowa szkoły w Bukowicach). Naruszono tym postanowienia 
§ 2 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 9 rozporządzenia w sprawie sprawozdań, z których 
wynika, że w układzie przedmiotowym w sprawozdaniach prezentowane są 
zobowiązania wynikające z tytułów dłużnych: m.in. kredytów i pożyczek - 
rozumianych jako zobowiązania wynikające również z umów nienazwanych 
o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, 
robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy 
pożyczki lub kredytu. Zapisany w umowie termin zgłoszenia inwestycji do odbioru 
upływa 30 grudnia 2015 r., a termin zapłaty w niej zapisany przypada 30 dni od 
dnia dokonania odbioru końcowego robót budowlanych przez Zamawiającego, 
a zatem znacznie przekracza jeden rok. Według wyjaśnień pracownika Referatu 
Finansowego nieprawidłowość wynikła z pomyłki, a według Skarbnika Gminy 
umowa ta nie podlegała wykazaniu w sprawozdaniu, ponieważ nie ma 
charakteru pożyczki lub kredytu. 

(dowód: akta kontroli str. 287-298; 1285-1286, 1288-1290) 

2. W Sprawozdaniu kwartalnym Rb-Z za IV kwartał 2014 r. umowę restrukturyzacji 
zadłużenia zawartą w dniu 28 października 2014 r. o wartości 1 100,0 tys. zł 
wykazano w części A – E 2. Kredyty i pożyczki - jako zobowiązanie 
długoterminowe dotyczące banków, mimo że została ona zawarta z instytucją 
finansową na okres krótszy niż rok. Było to niezgodne z wytycznymi 
wynikającymi z wskazanego powyżej Załącznika nr 9 do rozporządzenia 
w sprawie sprawozdań. Według wyjaśnień odpowiedzialnych za sporządzanie 
sprawozdawczości pracownika Referatu Finansowego i Skarbnik Gminy pomyłka 
wynikła z błędu osoby sporządzającej sprawozdanie. 

(dowód: akta kontroli str. 287-298; 1285-1286, 1288-1290) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność w zakresie prawidłowość 
ujęcia operacji finansowych w ewidencji księgowej, w dokumentach planistycznych 
i budżetowej samorządów, z uwzględnieniem wypełnienia zasady jawności finansów 
publicznych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 13 listopada 2015 r. ze względu na 
nie ujęcie w sprawozdaniu Rb-Z tytułu dłużnego o wartości 25,6 % tytułów 
wykazanych79. 

5. Zarządzanie zobowiązaniami i płynnością finansową 

5.1. W okresie objętym kontrolą Gmina korzystała z kredytów krótkoterminowych 
i długoterminowych, emisji obligacji, pożyczek z WFOŚiGW i BGK oraz operacji 
niestandardowych80 jako źródeł zasilania płynności bieżącej i finansowania 
długoterminowego.  

                                                      
78 Restrukturyzacja zadłużenia z dnia 27.12.2013 r. i umowa pożyczki zawarta w dniu 05.12.2014 r. i restrukturyzacja 
zadłużenia zawarta w dniu 27.10.2014 r. 
79 Według stanu na 30 czerwca 2015 r. 
80 Opisanych na wstępie Wystąpienia. 
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(dowód: akta kontroli str. 138-140; 146-147; 229-278) 

W okresie od stycznia 2013 r. do czerwca 2015 r. stan rachunków bieżących Gminy 
na koniec miesiąca 19 razy był ujemny, a 11 razy dodatni i wynosił od  
-2 604,1 tys. zł81 do 2 666,2 tys. zł82. Jednostka w tym okresie nie inwestowała 
nadwyżek finansowych. Jednocześnie w okresie od lipca 2014 r. do czerwca 2015 r. 
na koniec miesiąca Gmina ośmiokrotnie posiadała zobowiązania wymagalne 
w wysokości do 36,3 tys. zł, choć na koniec stycznia 2015 r., lutego 2015 r. oraz 
kwietnia 2015 r. miała dodatni stan rachunków bieżących. Udział zobowiązań 
wymagalnych w zobowiązaniach ogółem stanowił w kolejnych okresach od 0 %, do 
maksymalnie 0,15 %. Zobowiązania wymagalne obejmowały zakupy oraz usługi 
i z ich tytułu Gmina nie ponosiła kosztów odsetek. 

W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2015 r. miało miejsce dziewięć 
przypadków nieterminowego uregulowania zobowiązań z tytułu operacji 
finansowych będących przedmiotem kontroli. Każdorazowo opóźnienie wyniosło 
od jednego do trzech dni, a Gmina z tego tytułu została obciążona odsetkami 
na łączną kwotę 151,63 zł, z czego sama zapłaciła 28,37 zł83, a pozostałą część 
pokryli pracownicy Urzędu. 

(dowód: akta kontroli str. 229-279; 303-304; 725-754; 1284; Skarbnik) 

Do zarządzania płynnością finansową Gminy w okresie objętym kontrolą 
wykorzystywano dane uzyskiwane z Systemu BEStia i arkusza kalkulacyjnego. 
Na ich podstawie prowadzono bieżącą kontrolę płynności finansowej w rozbiciu 
na miesiące roku budżetowego. Ze względu na wielkość jednostki oraz wysokość jej 
budżetu narzędzia te były do tego celu wystarczające. 

(dowód: akta kontroli str. 229-278; 1234-1239) 

W okresie objętym kontrolą Gmina w celu zwiększenia stanu zobowiązań 
i wygenerowania nadwyżki finansowej oraz wolnych środków na spłatę zobowiązań 
sięgała po kredyty, pożyczki, emisje obligacji i operacje niestandardowe. 
Zaciągnięte w ten sposób zobowiązania miały charakter inwestycyjny i były 
wydatkowane na inwestycje w części współfinansowane przez Unię Europejską lub 
inne podmioty84. W związku z prowadzoną przez PGNiG inwestycją na terenie 
Gminy – budową największego w Polsce podziemnego magazynu gazu w ciągu 
najbliższych lat jednostka ma szanse na znaczące zwiększenie dochodów z tytułu 
podatku od nieruchomości. 

(dowód: akta kontroli str. 229-278; 307-311) 

Analiza płynności wykonana na podstawie miesięcznych Sprawozdań Rb-27S 
i Rb 28S oraz kwartalnego Rb-Z, a także zapisów księgowych za okres 
od lipca 2014 r. do czerwca 2015 r. wykazała, że „Wskaźnik płynności finansowej 
w układzie planowanym” wyniósł w całym tym okresie 100 %, a ten sam wskaźnik 
w układzie rzeczywistym wyniósł 115 % w lutym 2015 r. i 93 % w marcu 2015 r. Jest 
to wynikiem notowania w okresie od marca 2015 r. do czerwca 2015 r. przez budżet 
Gminy deficytu i utrzymywania w pozostałych miesiącach badanego okresu 
nadwyżki. Wobec wystąpienia w tym okresie niewielkich zobowiązań wymagalnych 
(od 0,0 zł do 36,3 tys. zł w listopadzie 2015 r.) „Wskaźnik płynności finansowej 
w układzie rzeczywistym” był taki sam jak „Wskaźnik płynności natychmiastowej 
I stopnia” (dalej: „WPN I stopnia”). Wskazuje to na dostateczną kondycję finansową 

                                                      
81 Stan na 30 czerwca 2015 r. 
82 Stan na 31 grudnia 2014 r. 
83 Z tytułu opóźnienia 3 dni w płatności raty za czerwiec 2015 r. od pożyczki 01/OA/WR/2009 z WFOŚiGW. 
84 Dotacje WFOŚiGW na inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz Ministerstwa Sportu w zakresie budowy 
basenu. 
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Gminy, z zastrzeżeniem, że dalsze niezrównoważenie budżetu, jakie notowane było 
w ostatnich czterech miesiącach badanego okresu, grozi w przyszłości utratą 
płynności finansowej. Natomiast WPN II stopnia, który w badanym okresie wyniósł 
62 % w grudniu 2014 r. i 12 % w styczniu 2015 r. do wyraźnie wskazuje 
na obciążenie Gminy zobowiązaniami długoterminowymi. Ich postawienie w stan 
natychmiastowej wymagalności spowoduje utratę płynności finansowej Gminy. 
W badanym okresie spada udział zobowiązań długoterminowych na rzecz 
krótkoterminowych w zobowiązaniach ogółem z 92 % w lipcu 2014 r. do 78 % 
w czerwcu 2015 r., co może pogarszać bezpieczeństwo finansów Gminy. 
WPN III stopnia wyniósł natomiast od 124 % w grudniu 2014 r. do 307 % 
w styczniu 2015 r., co wynika z wysokiego poziomu należności Gminy 
kształtującego się na poziomie  od   okresie 7 698,3 tys. zł do 12 314,9 tys. zł, 
w okresie od lipca 2014 r. do czerwca 2015 r.. Natomiast WPN IV stopnia w tym 
okresie wynosił od 36 % do 74 %. 

(dowód: akta kontroli str. 150-151) 

5.2. Osiem z dziewięciu85 umów na operacje niestandardowe zawartych przez 
Gminę i obsługiwanych w kontrolowanym okresie zawierało zapisy umożliwiające 
wcześniejszą spłatę bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu. Jedynie 
w przypadku sprzedaży zwrotnej wykup mógł nastąpić nie wcześniej niż po trzech 
latach od zawarcia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości, w pozostałych 
umowach nie było wyznaczonego takiego okresu. Gmina w latach 2013 – 2015 
trzykrotnie skorzystała z możliwości wcześniejszej spłaty bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów.  

(dowód: akta kontroli str. 146-147; 608-619; 657-701; 710-717) 

Gmina prowadziła analizę możliwości uzyskania korzystniejszej możliwości 
finansowania w stosunku do dotychczasowych umów. Przeprowadzono analizę 
rynku w zakresie obligacji przychodowych, ale ich uruchomienie według Skarbnika 
Gminy okazało się droższe i dlatego nieopłacalne. 

(dowód: akta kontroli str. 229-278) 

Gmina w okresie objętym kontrolą nie przeprowadzała analizy przygotowania 
programu naprawczego. Według wyjaśnień Skarbnika Gminy nie było takiej 
potrzeby, ponieważ wskaźnik z art. 243 ufp był zachowany, a Gmina na bieżąco 
regulowała swoje zobowiązania nie powodując powstania zobowiązań 
wymagalnych, a także na bieżąco realizujowała swoje zadania statutowe.  
Ponadto RIO za okres poddany kontroli pozytywnie lub pozytywnie z uwagami 
opiniowało projekty budżetu, a także jego wykonanie. 

(dowód: akta kontroli str. 229-278; 792-794; 871-873; 910-912) 

5.3. W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 21 października 2015 r. nie były prowadzone 
audyty dotyczące stosowanych przez Gminę instrumentów finansowych, poziomu 
zadłużenia, płynności oraz regulowania zobowiązań. 

(dowód: akta kontroli str. 229-278) 

Gmina mimo przekroczenia progu w latach 2014 – 2015 określonego w art. 274 ust. 
3 ufp nie prowadziła audytu wewnętrznego. 

(dowód: akta kontroli str. 229-278) 

Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 2 ufp obowiązkiem Wójta jest zapewnienie 
funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej. Proces ten 

                                                      
85 Nie wliczono umowy na kredyt kupiecki; zapisów takich nie zawierała umowa restrukturyzacji zadłużenia z 27 grudnia 
2013 r. z terminem płatności jedynej raty w dniu 14 stycznia 2014 r. 
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był realizowany w Urzędzie na podstawie zarządzenia wewnętrznego86. Zgodnie 
z nim każdy kierownik jednostki organizacyjnej Gminy zobowiązany był do 
opracowania w formie pisemnej (i bieżącego uaktualniania) procedur finansowych 
oraz procedur okołofinansowych. Identyfikacją ryzyk miał zajmować się zespół 
ds. kontroli zarządczej87, który miał dokonywać również analizy ryzyk oraz określać 
sposób reakcji na stwierdzone ryzyko. Nad stanem kontroli zarządczej nadzór 
powinien sprawować koordynator88, który co najmniej raz w roku ma dokonywać 
okresowej oceny stanu kontroli zarządczej. Podstawą tej oceny miała być m.in. 
anonimowa ankieta skierowana do pracowników Urzędu. Wyniki samooceny 
powinny być wpisywane przez koordynatora po naradzie z zespołem ds. kontroli 
zarządczej w protokole samooceny i przedstawiane Wójtowi. 
W Urzędzie nie prowadzono jednak w latach 2013 – 2015 zarządzania ryzykiem, ani 
nie przeprowadzano ankiet służących dokonywaniu okresowej oceny stanu kontroli 
zarządczej oraz samooceny. W okresie kontroli Urząd nie miał wewnętrznych 
regulacji w zakresie korzytania z niestandardowych operacji finansowych oraz 
prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne poniżej progu określonego 
w art. 4 pkt. 8 pzp. 

 (dowód: akta kontroli str. 108-111) 

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

1. W latach 2013 – 2015 nie zapewniono w Urzędzie funkcjonowania adekwatnej, 
skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej wynikającej z postanowień art. 68 
ust. 2 ufp. W szczególności nie identyfikowano i nie zarządzano ryzykami, nie 
prowadzono oceny stanu kontroli zarządczej oraz nie uregulowano przepisami 
wewnętrznymi zagadnień związanych z przeprowadzaniem analiz przed 
podjęciem decyzji o zawarciu umów niestandardowych i przeprowadzeniem 
postępowań o zamówienia do 30 tys. euro. Miało to wpływ na skuteczność 
i efektywność działań, a także brak zgodności podejmowanych działań 
z przepisami prawa, opisanymi powyżej. Według wyjaśnień złożonych przez 
byłego Wójta, sprawami tymi zajmował się jego zastępca, a on nie pamiętał 
dlaczego nie sporządzano okresowej oceny kontroli zarządczej. NIK wskazuje, 
że zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 2 ufp to obowiązkiem Wójta jest zapewnienie 
funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej. 
W czasie kontroli NIK podjęto pierwsze formalne działania w zakresie 
zapewnienia kontroli zarządczej na właściwym poziomie89. 

(dowód: akta kontroli str. 108-111; 277; 309-311) 

2. W związku z przekroczeniem kwoty 40 000 tys. zł przez planowane 
dochody/przychody w uchwałach budżetowych za lata 2014 – 2015 Gmina 
miała obowiązek prowadzić audyt wewnętrzny, zgodnie z art. 274 ust. 1 pkt. 
3 ufp. Według wyjaśnień złożonych przez byłego Wójta zamierzał on zlecić 
audyt, ale były ważniejsze wydatki, natomiast obecny Wójt stwierdził, że był 
przekonany, że audyt taki jest prowadzony od lat poprzednich. W dniu 
2 listopada 2015 r. Gmina zawarła umowę o prowadzenia audytu 
wewnętrznego z podmiotem zewnętrznym i dokonała zgłoszenia do Ministra 
Finansów o rozpoczęciu prowadzenia audytu wewnętrznego. 

                                                      
86 Zarządzenie nr 28/2013/RF Wójta Gminy Krośnice z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia 
kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Krośnicach i jednostkach organizacyjnych Gminy Krośnice oraz zasad jej koordynacji. 
87 Powołany Zarządzeniem nr 67/RF/2012 Wójta Gminy Krośnice z 17 grudnia 2012 r. 
88 Zgodnie z Zarządzeniem nr 28/2013/RF Wójta Gminy Krośnice, koordynatorem jest Zastępca Wójta, jednak stanowisko 
takie przestało istnieć 2 marca 2015 r. po wejściu w życie Zarządzenia nr 35/2015/KiO Wójta Gminy Krośnice z dnia 18 lutego 
2015 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Krośnice. 
89 Wprowadzono Zarządzenie 134/2015/RO z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie kontroli zarządczej. 
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(dowód: akta kontroli str. 230; 309-311; 305-306) 

Wójt Gminy w latach 2013 – 2015 nie składał oświadczeń o stanie kontroli 
zarządczej w Urzędzie Gminy. Nie jest to działanie wymagane przepisami ufp, ale 
składanie takich oświadczeń stanowi dobrą praktykę. 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność Gminy w zakresie zarządzania zobowiązaniami i płynnością finansową 
w okresie objętym kontrolą.  

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 Kontroli90, wnosi o: 

1. Podjęcie działań mających na celu ograniczenie dalszego zadłużania się Gminy. 

2. Rzetelne planowanie WPF, szczególnie w zakresie dochodów majątkowych 
i wielkości długu. 

3. Każdorazowe przeprowadzanie, przed zawarciem umów niestandardowych, 
analizy zasadności zastosowania tego typu operacji, również z uwzględnieniem 
analizy skutków ich zawarcia i wynikającego ryzyka dla finansów oraz majątku 
Gminy. 

4. Dokonanie korekty sprawozdań Rb-Z uwzględniającej stwierdzone podczas 
kontroli nieprawidłowości. 

5. Rozważenie zasadności opracowania i wprowadzenia wewnętrznych uregulowań 
w zakresie prowadzenia postepowań o zamówienia publiczne do kwoty 
30 tys. euro. 

 

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK we Wrocławiu. 

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

 

 

 

 

                                                      
90 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096. 
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Wrocław, dnia           listopada 2015 r. 
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