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WYSTĄPIENIE 
POKONTROLNE 

 

 
 

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 

Kontrolerzy 1.Ryszard Puchała, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 96729 z dnia 22 września 2015r.   

2.Renata Połatajko, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 96733 z dnia 29 września 2015 r. 

[dowód: akta kontroli str. 1 – 4] 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta i Gminy w Przemkowie, Plac Wolności 25, 59-170 Przemków (dalej: 
„Urząd”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Burmistrzem Miasta i Gminy Przemkowa jest od dnia 8 grudnia 2014 r. Jerzy 
Szczupak, wcześniej od 26 listopada 2006 r. do 7 grudnia 2014 r. funkcję tę pełnił  
Stanisław Pępkowski (dalej: „były Burmistrz”).  

[dowód: akta kontroli str. 5-15]  

II. Ocena kontrolowanej działalności  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie1 wpływ operacji finansowych 
stosowanych przez Gminę Przemków 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, oraz [3] gospodarności stosowanych operacji finansowych.  

Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości oceniono obszar w zakresie 
zarządzania zobowiązaniami i płynnością finansową, a pozytywnie prawidłowość 
ujęcia operacji finansowych w ewidencji księgowej, w dokumentach planistycznych 
i sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem wypełnienia zasady jawności 
finansów publicznych. 

Stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości dotyczyły w szczególności: 
[1] zaciągania przez byłego Burmistrza długoterminowych zobowiązań 
kredytowo/pożyczkowych bez zgody Rady Miejskiej oraz bez uzyskania opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości ich spłaty, czym naruszono art. 18 
ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym2 (dalej: 
„USG”) oraz art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych3 
(dalej: „UFP”); [2] przekroczenia w 2013 r. limitu zadłużenia określonego z art. 170 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywną, pozytywną mimo stwierdzonych nieprawidłowości oraz 
negatywną. 
2 Od 23 maja 2013 r. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm., a od 1 października 2015 r. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm. 
3 Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.  

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych4 (dalej: „NUFP”); 
[3] nieprzeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 
na zawarcie umów restrukturyzacji zadłużenia, czym naruszono art. 7 ust. 3 ustawy 
PZP z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych5 (dalej: 
„PZP”); [4] przekroczenia planu wydatków na obsługę długu, niezgodnie 
z art. 211 ust. 1, 4, i 5 UFP oraz 254 pkt 3 UFP; [5] nieprzeprowadzenia przed 
zawarciem porozumień dotyczących restrukturyzacji zadłużenia analizy skutków, 
wynikających z tych umów mających wpływ na bezpieczeństwo finansowe Gminy 
Przemków; [6] nierealistycznego planowania podstawowych parametrów budżetów 
Gminy na lata 2013 – 2015, a także i w latach poprzednich; [7] zawarcia 
niekorzystnych dla Gminy porozumień z pozabankową instytucją finansową 
dotyczących restrukturyzacji zadłużenia, których koszy obsługi były  wyższe 
o 4 442 096,22 zł od oferty banku komercyjnego; [8] niewłaściwego zarządzania 
płynnością finansową, tj. niezapewnienia środków na pokrycie niezbędnych 
zaplanowanych wydatków i rozchodów, co skutkowało powstawaniem zobowiązań 
wymagalnych oraz zaciąganiem zobowiązań na warunkach mniej korzystnych 
od rynkowych. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Gmina Przemków od 2011r.6 nie posiadała Wieloletniej Prognozy Finansowej  (dalej: 
„WPF”) pozytywnie zaopiniowanej przez Regionalną Izbę Obrachunkowa (dalej: 
„RIO”) we Wrocławiu. RIO wydawało w tej sprawie negatywne opinie, uzasadnione 
nierealnym planowaniem wielkości budżetowych, w szczególności dochodów. 
Negatywne opnie uzyskały również projekty uchwał budżetowych na kolejne lata  
okresu objętego kontrolą. 
W latach 2010 – 2014 w stosunku do przyjętych wielkości w uchwałach Rady 
Miejskiej, dochody zrealizowano na poziomie odpowiednio: 84% w 2010 r., 82%  
w 2011 r. 89% w 2012r. 75% w 2013 r. oraz 86% w 2014 r. 
W analizowanym okresie średni poziom dochodów zamykał się kwotą 30 557,1 tys. 
zł. Osiągane w poszczególnych latach wielkości ulegały znacznym wahaniom 
i wynosiły: w 2010 r. 31 133,2 tys. zł, w 2011 r. 27 315,0 tys. zł w 2012 r. 
38 838,6 tys. zł w 2013 r. 26 350,3 tys. zł, w 2014 r. 29 148,1 tys. zł. oraz 
12 966,3 tys. zł w I półroczu 2015 r. Wpływ na wysokości dochodów ogółem miały 
dochody majątkowe (w 2010 r. 6 990,8 tys. zł, w 2011 r. 3.534,4 tys. zł w 2012 r. 
14 906,6 tys. zł , w 2013 r. 3 242,3 tys. zł, w 2014 r. 1 681,8 tys. zł) przy czym 
decydującą pozycję stanowiły dochody na finansowanie wydatków na realizacje 
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 
UPF. 
Na względnie stałym poziomie tj. średniorocznie 24 485,9 tys. zł kształtowały się 
w badanym okresie dochody bieżące Gminy. Głównym ich źródłem w latach 2010–
2014 (I półrocze 2015 r.) były transfery z budżetu państwa, tytułem należnej 
subwencji ogólnej oraz udziału w podatkach dochodowych (CIT średnio 68,3 tys. zł 
oraz PIT średnio 5 007,0 tys. zł). 
Wydatki ogółem zmniejszyły się w latach 2010 – 2014 o 8 422,8 tys. zł tj. o 22%  
i osiągnęły poziom 29 929,4 tys. zł. Zmiana ta wynikała głównie z ograniczenia,  
w kolejnych latach, wydatków majątkowych, w szczególności dotyczyło to inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych, które zmniejszyły się o 29% tj. o 12 062,0 tys. zł. 
                                                      
4 Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm. Powołane przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
obowiązywały w latach 2011-2013 na lata 2011-2013 na podstawie art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy 
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.); dalej NUFP tj. Nieobowiązująca Ustawa o 
Finansach Publicznych.  
5 Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. 
6 Wyjątkiem był rok 2012 gdzie uchwałą Uchwała Nr 11/374/2011 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 20 grudnia 2011 
roku wydano opinię pozytywną z uwagami o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przemków, 
przedstawionym przez byłego Burmistrza Przemkowa wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Przemków na 2012 r. 
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W analizowanym okresie o 17% wzrosły wydatki bieżące, które w 2014 r. wynosiły 
24 969,7 tys. zł. Na wzrost wydatków bieżących wpływ miały przede wszystkim 
wydatki związane z obsługą zadłużenia Gminy, wzrost o 91 % z kwoty 
1 106,6 tys. zł do kwoty 2 110,4 tys. zł (odpowiednio 1 106,6 tys. zł, 1 837,0 tys. zł, 
2 623,9 tys. zł, 2 152,9 tys. zł i 2 110,4 tys. zł) oraz wzrost wydatków jednostek 
budżetowych o 12%, związany ze wzrostem wydatków na wynagrodzenia o 15% 
oraz mający związek z realizacją zadań statutowych, tu wydatki wzrosły o 28%. 
Istotnemu ograniczeniu uległy wydatki majątkowe Gminy. Wydatki o których mowa 
zamykały się w kolejnych latach badanego okresu kwotami 17 021,6 tys. zł, 
6 262,0 tys. zł, 7 390,9 tys. zł, 1 432,1 tys. zł i 3 692,7 tys. zł (do 30 czerwca 2015r. 
była to kwota jedynie 326,7 tys. zł). W latach 2010 - 2014 Gmina osiągnęła 
przychody budżetu w wysokości od 10 812,7 tys. zł w 2010 r. do 2 741,9 tys. zł 
w 2014 r. Łącznie w latach 2010 – 2014 Gmina osiągnęła 36 667,5 tys. zł 
przychodów budżetowych z tego 84,8 % z tytułu kredytów i pożyczek (31 835,0 tys. 
zł), pozostałą cześć 15,2%, stanowiły wolne środki. 
Rozchody budżetu Gminy w kolejnych latach 2010 – 2014 wynosiły odpowiednio 
3 636,2 tys. zł, 5 174,3 tys. zł, 11 151,6 tys. zł, 1 774,5 tys. zł, 2 391,0 tys. zł w 2014 
r. Całość rozchodów dotyczyła spłaty kredytów i pożyczek.  
W latach 2010 - 2011  i 2014 r. budżet Gminy zamknął się deficytem wynoszącym 
odpowiednio 7 218,9 tys. zł,  2 035,7 tys. zł i 781,2 tys. zł. W latach 2012, 2013 
i 2014 osiągnięto nadwyżkę w kwotach:1 997,7 tys. zł, 1 307,6 tys. zł, 781,2 tys. zł. 
W latach 2010 – 2014 Gmina zanotowała nadwyżkę operacyjną wynoszącą 
odpowiednio 2 811,9 tys. zł w 2010 r. 991,9 tys. zł w 2011 r. 83,8 tys. zł w 2012 r. 
338,6 tys. zł w 2013 r. 2 496,6 tys. zł w 2014 r. Według stanu na 30 czerwca 2015 r. 
nadwyżka operacyjna budżetu Gminy zamykała się kwotą 1 927,1 tys. zł.  
Zobowiązania ogółem Gminy w kolejnych latach badanego okresu wyniosły 
odpowiednio 26 357,8 tys. zł, 37 345,7 tys. zł, 28 102,6 tys. zł, 32 063,5 tys. zł oraz 
32 040,9 tys. zł w 2014. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek stanowiło średnio 
76% wszystkich zobowiązań Gminy w analizowanym okresie.   
 
W dniu 11 maja 2011 r. Kolegium RIO we Wrocławiu przyjęto raport o stanie 
gospodarki finansowej Gminy Przemków. Z przedstawionej w tym dokumencie 
analizy budżetów wykonywanych w długim horyzoncie czasowym wynikało, że 
genezą sytuacji finansowej Gminy Przemków było planowanie, w okresach 
poprzedzających, wydatków majątkowych w wysokościach przekraczających 
możliwość ich sfinansowania z realnych do osiągnięcia dochodów, w tym z dotacji  
i środków ze źródeł zewnętrznych. 
Realizacja zadań związanych z budową infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej 
i budowa oczyszczalni ścieków decydowała o utrzymaniu wysokiego poziomu 
zadłużenia gminy Przemków. W 1999 r. zadłużenie wynosiło 5,6 mln zł i stanowiło 
39,9% wykonanych dochodów, natomiast w 2010 r. wyniosło 24,8 mln zł i stanowiło 
(po wyłączeniach) 67,6% wykonanych dochodów. 
Dążenie do realizacji w latach 2009 – 2010 zbyt wielu zadań inwestycyjnych 
(kilkudziesięciu rocznie), zwłaszcza wieloletnich, wymagających dużych nakładów 
finansowych, doprowadziło do planowania nierealnych, niemożliwych do uzyskania 
(w planowanych wielkościach i terminach) dochodów i przychodów budżetu, które 
kreowano pod wielkości wydatków, umożliwiających następnie (w oparciu 
o nierzetelne plany finansowe) zaciąganie zobowiązań związanych z wykonywaniem 
tych zadań, tzn. zawieranie umów z wykonawcami, a także utrzymywało 
w ustawowych granicach wskaźnik zadłużenia Gminy. Konsekwencją nierealnego 
planowania dochodów i przychodów było zachwianie płynności finansowej Gminy 
i zaciąganie coraz wyższych kwot kredytów i pożyczek na finansowanie 
przejściowego deficytu budżetu. Spłatę długu i rosnący deficyt budżetu finansowano 
kolejnymi długoterminowymi kredytami i pożyczkami.  
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W efekcie zadłużenie Gminy wzrosło z kwoty 8,3 mln zł w 2006 r. do 28,1 mln zł 
na koniec roku 2012 wraz z występującymi na koniec tego okresu zobowiązaniami 
wymagalnymi. 
Wieloletnie zadłużanie się doprowadziło Gminę do sytuacji niemożności 
skorzystania ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020.  

[dowód: akta kontroli str. 1956 2002, 2003- 2086, 2087 – 2113] 

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

1.1 W latach 2013 – 2015 (I półrocze) Gmina Przemków przeprowadziła 
restrukturyzację części zadłużenia długoterminowego na kwotę ogółem 
9 190 000,00 zł7. Zastosowano operacje finansowe polegające, na spłacie 
zadłużenia Gminy przez podmioty zewnętrzne i nabyciu praw do tych wierzytelności, 
a następnie na wykreowaniu nowego stosunku prawnego dotyczącego spłaty długu 
wobec nowego wierzyciela na warunkach odmiennych niż zostało ustalone to 
w dotychczasowych umowach o kredyt długoterminowy. W szczególności dotyczyło 
to terminów i warunków spłaty zobowiązania wobec nowego wierzyciela.  
W analizowanym okresie, w zakresie zobowiązań długoterminowych, zawarto cztery 
tego rodzaju transakcje. W badanym okresie nie wykorzystywano innych 
niestandardowych operacji finansowych. 
1. W szczególności zawarto dwie umowy o przejęcie wierzytelności w kwocie 
2 855 000,00 zł tj. części pozostałego do spłaty zadłużenia Gminy Przemków w 
związku z umową pożyczki z dnia 26 września 2011 r. zawartej przez Gminę z firmą 
z Łodzi8. W zakresie przedmiotowej wierzytelności zawarto dnia 28 kwietnia 2014r. 
dwa „porozumienia” z firmą (…): 

- Nr (…)na kwotę 1 607 000,00 zł, 
- Nr (…)na kwotę 1 248 000,00 zł.  

Przedmiotem umów, jak to określono w § 1 w obu przypadkach, było ustalenie 
warunków spłaty zobowiązań Gminy w stosunku do (…) w kwotach odpowiednio jak 
wyżej w związku z „wstąpieniem przez (…) w prawa zaspokojonego wierzyciela”, na 
co Gmina wyraziła zgodę w § 4 przedmiotowych umów. W obu przypadkach w 
sposób tożsamy określono warunki spłaty tj. WIBOR 6M powiększony o stałą marżę 
w wysokości 7,83 punktów procentowych, przy czym odsetki umowne zostały 
rozłożone na raty zgodnie z harmonogramem spłat określonym w porozumieniach. 

[dowód akta kontroli str. porozumienia 2137 – 2158] 

W przypadku porozumienia nr (…) w harmonogramie spłaty z dnia jego zawarcia, 
spłatę wierzytelności rozłożono na 80 miesięcznych rat płatnych w okresie od 20 
maja 2014 r. do 20 grudnia 2020 r. Określono również że suma odsetek umownych 
zamknie się kwotą 826 669,67 zł, a całkowita kwota spłaty to 2 433 669,67 zł. 
Na mocy aneksu nr 1 z dnia 20 lipca 2015 r. zmieniono warunki spłaty 
wierzytelności w ten sposób, że wysokość prowizji o której mowa w porozumieniu 
obniżono od dnia 21 lipca 2015 r. do 5,41 punktów procentowych rocznie. 
W związku z powyższa zmianą, zmianie uległ harmonogram spłaty, począwszy od 
raty nr 16. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostały bez zmian. 

[dowód akta kontroli str. porozumienie 2137 - 2158] 

W przypadku porozumienia nr (…) w harmonogramie spłaty z dnia zawarcia 
porozumienia, spłatę wierzytelności rozłożono na 44 miesięczne raty płatne w 
okresie od 20 maja 2014 r. do 20 grudnia 2017 r. Określono również, że suma 

                                                      
7 Według stanu na dzień zwarcia 4 porozumień restrukturyzacyjnych z dwoma instytucjami pozabankowymi. 
8 Pożyczka została udzielona w kwocie 3 656 527,00 zł, do czasu zawarcia przedmiotowych umów spłacono zobowiązanie w 
wysokości 801 527,00 zł. 

Opis stanu 
faktycznego 
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odsetek umownych zamknie się kwotą 286 952,62 zł, a całkowita kwota spłaty 
wyniesie 1 534 952,62 zł. 
Na mocy aneksu nr 1 z dnia 20 lipca 2015 r. zmieniono warunki spłaty 
wierzytelności w ten sposób, że wysokość prowizji o której mowa w porozumieniu 
obniżono od dnia 21 lipca 2015 r. do 5,41 punktów procentowych rocznie. 
W związku z powyższą zmianą (tak jak w przypadku porozumieniu nr (…)) zmianie 
uległ harmonogram spłaty, począwszy od raty nr 16. Pozostałe postanowienia 
porozumienia pozostały bez zmian. 

[dowód akta kontroli str. porozumienia nr 2137 - 2158] 

2. Zawarto umowę o przejęcie wierzytelności w kwocie 6 335 000,00 zł tj. części 
zadłużenia Gminy Przemków pozostałego do spłaty w związku z umową pożyczki nr 
(…) z dnia 31 grudnia 2012 r. zawartej przez Gminę z (…). W zakresie 
przedmiotowej wierzytelności zawarto dnia 28 kwietnia 2014 r. jedno „porozumienie” 
nr (…) z firmą (…) na kwotę 6 335 000,00 zł. Przedmiotem porozumienia było 
ustalenie warunków spłat zobowiązań Gminy w stosunku do firmy (…) we 
wskazanej powyżej kwocie w związku z „wstąpieniem przez (…) w prawa 
zaspokojonego wierzyciela”, na co Gmina wyraziła zgodę. 
Warunki spłat określono w następujący sposób tj.: WIBOR 6M powiększony o stałą 
marżę w wysokości 9,26 punktów procentowych, przy czym odsetki umowne zostały 
rozłożone na raty zgodnie z harmonogramem spłat określonym w porozumieniach. 
W harmonogramie spłaty z dnia zawarcia porozumienia o spłatę wierzytelności 
rozłożono na 141 miesięcznych rat płatnych w okresie od 30 kwietnia 2014 r. do 31 
grudnia 2025 r. Suma odsetek umownych miała zamknąć się kwotą 5 109 359,47 zł, 
a całkowita kwota spłaty wynieść 11 444 359,47 zł. 
Na mocy aneksu nr 1 z dnia 20 lipca 2015 r. zmieniono warunki spłaty 
wierzytelności w ten sposób, że wysokość prowizji, o której mowa w porozumieniu, 
obniżono od dnia 21 lipca 2015 r. do 5,48 punktów procentowych rocznie. 
W związku z powyższym zmianie uległ harmonogram spłaty, począwszy od raty nr 
17. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostały bez zmian. 

[dowód akta kontroli str. 2159 – 2226] 

3. W 2014 r. nastąpiło również przejęcie wierzytelności w kwocie 2 117 808,00 zł tj. 
części pozostałego do spłaty zadłużenia Gminy Przemków w związku z umową 
pożyczki nr (…)z dnia 31 grudnia 2012 r. zawartej z (…). W zakresie przedmiotowej 
wierzytelności w dniu 8 sierpnia 2014 r. zawarto z firmą z Łodzi „porozumienie w 
sprawie restrukturyzacji zobowiązań” nr (…). Przedmiotem porozumienia, było 
przejęcie długów Gminy wynikających z umowy 1839/2012 oraz ustalenie warunków 
spłaty zobowiązań Gminy w stosunku do firmy z Łodzi. 
Określono następujące warunki spłat: oprocentowanie na dzień zawarcia 
porozumienia 7,53% w stosunku rocznym, oprocentowane według stopy zmiennej 
równej WIBOR 1M z dnia 4 sierpnia 2008 r. powiększonej o stałą marżę 
w wysokości 4,93 % (WIBOR 1M - 2,6% powiększony o marżę 4,93%), przy czym 
odsetki umowne zostały rozłożone na raty zgodnie z harmonogramem spłat 
określonym w porozumieniach. 
W harmonogramie spłaty z dnia zawarcia porozumienia spłatę wierzytelności 
rozłożono na 77 miesięcznych rat płatnych w okresie od 20 sierpnia 2014 r. do 20 
grudnia 2020 r.  Wskazano również, że suma odsetek umownych zamknie się kwotą 
510 681,46 zł a całkowita kwota spłaty wyniesie 2 628 489,46 zł. 

[dowód akta kontroli str. 2195 – 2223] 

Z analizy postanowień zawartych w porozumieniach wynika, że istotą wszystkich 
wymienionych wyżej operacji było udzielenie przez instytucje finansujące określonej 
kwoty środków pieniężnych, odpłatnie, na czas oznaczony z przeznaczeniem na 
spłatę dotychczasowych długów Gminy wraz z określeniem nowych odmiennych 
od dotychczasowych, warunków spłaty nowego zobowiązania wobec nowego 
wierzyciela. W każdym przypadku wykreowany w ten sposób nowy stosunek prawny 
określał inne niż w umowach poprzedzających, prawa wierzyciela w zakresie okresu 
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i harmonogramów spłaty zobowiązani, a także odpłatności za udzielenie środków 
pieniężnych. 
Porozumienia (umowy) (…) i (…) i (…) ze strony Gminy podpisali: były Burmistrz 
oraz Skarbnik (będący jednocześnie głównym księgowym budżetu). 

[dowód akta kontroli str. 2137 – 2187, 2149 – 2155, 2195 - 2209, 2264 – 2284] 

W przypadku tych trzech porozumień Skarbnik dokonała ich kontrasygnaty na 
pisemne polecenie byłego Burmistrza z dnia 28 kwietnia 2014 r. 

[dowód akta kontroli str.2210] 

O fakcie zawarcia przedmiotowych porozumień w sytuacji ich kontrasygnowania 
przez Skarbnika Gminy na pisemne polecenie Burmistrza w tym o przyczynach 
odmowy kontrasygnowania ww. umów w zwykłym trybie, Skarbnik zawiadomiła RIO 
we Wrocławiu, Radę Miejską w Przemkowie, złożyła także pisemne wyjaśnienia 
byłemu Burmistrzowi. 
Odmowę kontrasygnaty przedmiotowych porozumień Skarbnik uzasadniała tym że :  
1. Na sesji w dniu 25 kwietnia 2014 r. Burmistrz przedłożył projekt uchwały 
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 r. w którym m.in. z tytułu planowanej 
restrukturyzacji zadłużenia zwiększył plan rozchodów w 2014 r. o kwotę 
637 032,00 zł z tytułu zawieszenia płatności przypadających do spłaty w okresie od 
maja do grudnia 2014 r. i przeniesienia na lata następne następujących płatności 
w kwocie jak wyżej, a wynikających z umów pożyczek w zawartych w 2012 r. z (…): 
(…)i (…)i umowy pożyczki z firmą z Łodzi z 2011r.  

Środki wnioskowanego zmniejszenia rat miały zostać przeznaczone na wydatki 
inwestycyjne. Rada Miejska w Przemkowie odrzuciła proponowana w tym zakresie 
zmianę budżetu, zaznaczając, że z propozycji zmian organu wykonawczego wynika 
że w latach 2014 – 2016 „wskaźniki nie zostaną zachowane, co więcej spłata 
zadłużenia w roku 2016 znacznie wzrasta”. 

2. Z porządku obrad zdjęto wnioskowany przez byłego Burmistrza projekt 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2025, w której były Burmistrz 
zamieścił restrukturyzacje części zadłużenia Gminy i operacje sprzedaży 
nieruchomości z odkupem. 

3. W ocenie Skarbnika wnioskowana restrukturyzacja części zadłużenia Gminy nie 
stworzyła w latach 2014 – 2016 możliwości zachowania ustawowych wskaźników 
z art. 243 ust 1 UFP pozwalających uchwalić budżet. W roku 2016 spłaty rat 
kredytów uległy zwiększeniu o 341 333,40 zł i odsetki zwiększyły się o 730 189,03 zł 
co uniemożliwia ustalenie budżetu i stanowi zagrożenie wykonywania działalności 
statutowej. Według wyliczeń Skarbnika Gminy, przedmiotowe trzy porozumienia, w 
stosunku do zawartych umów pożyczki i kredytów, zmieniały wysokość 
przypadających w danym roku rat kapitałowych i odsetek tak, że w 2014 r. (od 30 
kwietnia do 31 grudnia 2014 r.) i w 2015 r. nastąpiło zmniejszenie należnych kwot 
ogółem o 679 166,64 zł tytułem należności głównej i 722 464,56 zł tytułem odsetek. 
Następnie w latach 2016 – 2021 następuje zwiększenie obciążeń z tytułu spłaty rat 
kapitałowych o kwotę ogółem 1 405 167,04 zł i za wyjątkiem roku 2016, 
zmniejszenia obciążeń z tytułu odsetek. W roku 2022 nastąpi zmniejszenie raty 
kapitałowej o 1 366 499,96 zł i należnych odsetek o 11 607,42 zł. W latach 2023 – 
2025 nastąpi zwiększenie obciążeń z tytułu spłat raty kapitałowej o kwotę ogółem 
640 500,12 zł i odsetek o 147 285,95 zł. W oparciu o powyższe wyliczenia Skarbnik 
Gminy stwierdziła, że zmiana wysokości przypadających do spłaty rat kapitałowych i 
odsetek w dalszym ciągu uniemożliwia Gminie uchwalenie budżetu w latach 2015 – 
2016 z zachowaniem ustawowych wskaźników.  

[dowód akta kontroli umowa. 2285, 2286] 
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W uchwale z dnia 11 lipca 2014 r., Komisja ds. rozpatrywania spraw wynikających 
z art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 7 października 2012 r. o Regionalnych Izbach 
Obrachunkowych9, uznała, że zaistniały uzasadnione przesłanki do odmowy przez 
Skarbnika kontrasygnaty porozumień nr: (…), (…) i (…), wobec zawarcia 
przedmiotowych porozumień z naruszeniem art. 226 UFP z powodu nieujęcia w 
WPF wielkości z nich wynikających. W porozumieniach tych przesunięto termin i 
wysokość spłaty wierzytelności z tytułu rat pożyczki i kredytu oraz odsetek z nimi 
związanych w stosunku do ustaleń w umowach z firmą z Łodzi i (…), co wpłynęło na 
zmianę wielkości przypadających do spłat w latach 2014-2025 rat zaciągniętych 
przez Gminę pożyczek i kredytów (rozchodów budżetu) oraz wydatków na obsługę 
długu z tytułu odsetek. Rada Miejska nie uchwaliła WPF na 2014 r. i następne lata 
budżetowe, o której mowa w art. 226 UFP z uwzględnieniem porozumień zawartych 
z (…), ani też nie znowelizowała w tym zakresie uchwały nr XLV/229/13 Rady 
Miejskiej z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Przemków 
na lata 2013-2025. Projekt WPF na lata 2014-2025 przedłożony przez byłego 
Burmistrza na sesję Rady Miejskiej w dniu 25 kwietnia 2014 r., obejmujący zmianę 
wielkości rozchodów budżetu i wydatków na obsługę długu wynikających m.in. 
z przedmiotowych porozumień z (…), nie został uchwalony przez Radę Miejską.  

[dowód: akta kontroli str.1854-1860] 

Z przedłożonego przez byłego Burmistrza Przemkowa w dniu 25 kwietnia 2014 r. 
ww. projektu WPF na lata 2014 – 2025 wynikało, że przy realizacji przedstawionych 
w prognozie wielkości budżetowych, nie zostałyby zachowane przepisy art. 243 ust. 
1 UFP. Według tego projektu WPF w latach 2014 – 2025 dopuszczalny wskaźnik 
spłaty zadłużenia zostałby przekroczony w stosunku do dopuszczalnego poziomu 
wskaźnika spłaty obliczonego zarówno w oparciu o planowany budżet według stanu 
na koniec trzeciego kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy jak i wykonanie 
budżetu w tym roku tj. 2013. Z projektu WPF wynikało, że planowany wskaźnik 
spłaty długu wynosił 16,57% w 2014 r., 10,83% w 2015 r. i 18,42% w 2016 r. wobec 
dopuszczalnego 1,78% w 2014 r. , 5,96% w 2015 r. i 9,23% w 2016 r. obliczonego 
w oparciu o plan trzech kwartałów 2013 r. oraz 2,29% w 2014 r., 6,67% w 2015 r. 
i 9,94% w 2016 r. obliczonego w oparciu o wykonanie budżetu w 2013 r.  

[dowód akta kontroli str. 2296, 2298-2302] 

Ogółem, koszt pozyskania finasowania spłaty i obsługi długu Gminy Przemków 
wynikający z przedmiotowych porozumień stanowi kwotę 6 733 663,22 zł. Okres 
zawarcia umów był w każdym przypadku dłuższy niż rok.  

[dowód akta kontroli str. 2114 – 2284] 
 

Z analizy uchwał Rady Gminy Przemków za lata 2013 – 2014 ( do 30 września 
2014 r.) wynikało, że w tym okresie nie pojęto uchwały upoważniającej byłego 
Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań o których mowa wyżej. Zawierając 
przedmiotowe porozumienia, a w istocie umowy dotyczące zaciągnięcia 
zobowiązania o okresie spłaty dłuższym niż rok, były Burmistrz nie dysponował 
stosownym upoważnieniem przekazującym mu to uprawnienie o którym mowa w art. 
18 ust. 2 pkt 9 lit c USG, tj. uprawnieniem do zaciągania zobowiązań 
długoterminowych. 
W sprawie możliwości zaciągnięcia takiego zobowiązania nie występowano również 
do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem uzyskania opinii o której mowa w art. 91 
ust. 2 UFP. 

 [dowód akta kontroli str. 2311 - 2321] 

1.2. W latach 2013 – 2015 (do 22 października) Gmina Przemków posiadała udziały 
w pięciu spółkach prawa handlowego o wartości nominalnej ogółem 507 300,00 zł, 
co stanowiło 0,7% aktywów ogółem Gminy Przemków wykazanych w bilansie 

                                                      
9 Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm. 
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skonsolidowanym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2014 r. w kwocie 
72 022 262,76 zł.  

W Urzędzie nie określono szczegółowych zasad sporządzania bilansu 
skonsolidowanego. Ze względu na wielkość udziałów oraz fakt pozostawania 
w stanie likwidacji jednej ze spółek, nie dokonano sumowania poszczególnych 
pozycji aktywów i pasywów oraz nie dokonano także wyłączeń wzajemnych 
należności i zobowiązań w przedmiotowym zakresie. 
Wartość nominalna posiadanych przez Gminę Przemków udziałów w spółkach 
prawa handlowego nie ulegała zmianom w badanym okresie. Gmina Przemków nie 
ponosiła wydatków na zakup i objęcie akcji w spółkach prawa handlowego. Nie 
dokonywano dopłat, uzupełnień kapitału w jakiejkolwiek formie, nie stosowano ulg 
i umorzeń na rzecz spółek, nie rozkładano na raty zobowiązań spółek wobec Gminy, 
nie stosowano także innych dopłat ze środków publicznych. 

[dowód akta kontroli  2321 – 2331] 

Gmina Przemków była właścicielem:  
- 178 udziałów o łącznej wartości 17.8 tys. zł w spółce Dolnośląska Inicjatywa 
Samorządowa sp. z o.o., co stanowiło 5,69%% kapitału zakładowego spółki10,  
- 718 udziałów o łącznej wartości 359,0 tys. zł, w spółce z o.o. Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., co stanowiło 8% kapitału zakładowego spółki11 - 
25 akcji o łącznej wartości 2.5 tys. zł w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych 
Zakład Opieki Zdrowotnej SA co stanowiło 0,02% kapitału zakładowego spółki, na 
1 stycznia 2013 r. oraz 0,015% na dzień 22 października 2015r.12  
- 98 udziałów o wartości ogółem 98,0 tys. zł (pokryty aportem w nieruchomości 
działki nr 225 o powierzchni 13500 m kw.) w Dolnośląskim Zakładzie Przetwórstwa 
Plastiku DolPlast spółka z o.o co stanowiło 19,68% kapitału zakładowego spółki13, 
- Spółki Centrum Sportu i Rekreacji sp. z o.o., gdzie kapitał zakładowy spółki wynosił 
30,0 tys. zł i dzielił się na 300 udziałów. Gmina Przemków jest właścicielem 100% 
udziałów i pokryła je w następujący sposób: 20,0 tys. zł w gotówce oraz 10,0 tys. zł 
w postaci „Koncepcji projektowej Zagospodarowanie terenów przy stawach 
w Przemkowie” z sierpnia 2011r. 14 

[dowód akta kontroli str. 2324 – 2325, 2333 -2470] 
 

1.3. WPF Gminy na lata 2013-2025 Rada Miejska przyjęła uchwałą nr XXXV/191/13 
z dnia 26 marca 2013 r. Według danych zamieszczonych w WPF, w 2013 r. i latach 
następnych nie planowano zaciągania nowych długoterminowych zobowiązań 
zwiększających zadłużenie Gminy.  

W WPF spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek określono m.in. na kwotę 
2.413,8 tys. zł w 2013 r., 300,0 tys. zł w 2014 r., 641,5 tys. zł w 2015 r., 569,0 tys. zł 
w 2016 r., 1.759,0 tys. zł w 2017 r. i 1.422,0 tys. zł w 2018 r., przy wydatkach na 
obsługę długu w wysokości 2.558,9 tys. zł w 2013 r., 471,8 tys. zł w 2014 r., 742,0 

                                                      
10 Spółka powstała w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Przemkowie Nr IX/84/99 z dnia 5 lipca 1999 r. i została zawiązana 
umową spółki w dniu 22 lipca 1999 r., kapitał zakładowy i udział s półce Gminy Przemków nie ulegał zmianom w latach 2013 – 
2015. 
11 Do spółki przystąpiono na podstawie uchwały nr XXXVII/194/13 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 14 maja 2013 r. 
w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „Rekultywacja 
dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych” i utworzenia spółki celowej do realizacji Projektu, kapitał zakładowy i udział s 
półce Gminy Przemków nie ulegał zmianom w latach 2013 – 2015. 
12Do spółki przystąpiono na podstawie uchwały Nr XXIV/183/2000 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 08 września 2000 r. 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2000 rok, akt notarialny A Nr 4624/2000 z dnia 28 lipca 2000 r.  kapitał spółki 
podwyższono z 6 129 000,00 zł do kwoty 16 635 100,00 zł  - wartość udziałów Gminy Przemków w latach 2013 – 2015 nie 
ulegała zmianom. 
13 Do spółki przystąpiono na podstawie uchwały Nr VII/34/03 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie 
utworzenia spółki p.n. Dolnośląski Zakład Przetwórstwa Plastiku DolPlast Spółka z o.o. kapitał zakładowy i udział s półce 
Gminy Przemków nie ulegał zmianom w latach 2013 – 2015. 
14 Akt notarialny nr 23718/2011 z dnia 21.11.2011 r. - uchwała nr XXXIII/181/13 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 28 lutego 
2013 r. w sprawie rozwiązania Spółki Gminy Przemków Centrum Sportu i Rekreacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Przemkowie. . kapitał zakładowy i udział s półce Gminy Przemków nie ulegał zmianom w latach 2013 – 2015. 
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tys. zł w 2015 r., 918,6 tys. zł w 2016 r., 909,8 tys. zł w 2017 r. i 860,2 tys. zł  
w 2018 r. 
W kolejnych latach zaciągnięto zobowiązania zwiększające zadłużenie Gminy. 
W konsekwencji pozostające do spłaty, według stanu na dzień 1 stycznia 2015 r., 
wielkości rat kapitałowych kredytów i pożyczek stanowiły kwotę 3.160,6 tys. zł 
w 2015 r., 4.053,9 tys. zł w 2016 r., 3.847,2 tys. zł w 2017 r. i 2.934,8 tys. zł 
w 2018 r., przy wydatkach na obsługę długu w wysokości 1.360,1 tys. zł w 2015 r., 
2.058,9 tys. zł w 2016 r., 1.136,5 tys. zł w 2017 r. i 902,8 tys. zł w 2018 r. 

[dowód: akta kontroli str.754-932; 1940-1944] 

Stosownie do postanowień art. 170 ust. 1 NUFP, łączna kwota długu Gminy 
na koniec 2013 r., nie mogła przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem 
w roku budżetowym. Zgodnie z art. 169 tej NUFP, łączna kwota przypadających 
spłat rat pożyczek i kredytów, wykupu papierów wartościowych wyemitowanych 
przez jednostkę wraz z wydatkami na obsługę długu z tytułu odsetek i dyskonta oraz 
potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń, nie mogła przekroczyć 
15% planowanych dochodów.  
Od 2014 r. miał zastosowanie indywidualny wskaźnik dopuszczalnego poziomu 
zadłużenia (dalej: IWZ), tj. relacja, o której mowa w art. 243 UFP, dla której wartość 
rocznych spłat zadłużenia wraz z odsetkami (lewa strona nierówności) powinna być 
mniejsza od maksymalnej możliwości spłat zadłużenia wynikającej z potencjału 
ekonomicznego Gminy (prawa strona nierówności). Prawa strona nierówności 
stanowi średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat15 jej dochodów 
bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych 
o wydatki bieżące odniesionych w relacji do dochodów ogółem budżetu. 
 
Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r., zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych 
kredytów i pożyczek wynosiło 23.564.134,02 zł. W ustalonym przez Kolegium RIO 
Uchwałą z dnia 26 lutego 2013 r. budżecie Gminy na 2013 r., planowane dochody 
stanowiły kwotę 31 941 601 zł. Przypadające do spłaty w 2013 r. raty kredytów 
i pożyczek wynosiły 2 413 802 zł, zaś wydatki na obsługę długu 2 558 902 zł co 
stanowiło 15,57% planowanych dochodów. Po spłacie przypadających w 2013 r. rat 
od zaciągniętych zobowiązań kwota długu na koniec 2013 r. miała wynieść 21 150 
332,02 zł, co stanowiło 66,22% dochodów ustalonych przez Kolegium RIO, 
przekraczając o 6,22% ustawową granicę 60% wykonanych dochodów określonych 
w art. 170 NUFP. Jak podano w uchwale, Kolegium nie miało wpływu na poziom 
długu z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych zobowiązań finansowych.     
Na koniec 2013 r. zadłużenie Gminy wynosiło 28 795 519,82 zł. W stosunku do 
dochodów wykonanych ogółem (26 350 319,45 zł) kwota długu stanowiła 109,28% 
i przekraczała istotnie o 49,28% ustawową granicę 60% wykonanych dochodów. 
Plan spłat w 2013 r. rat kredytów i pożyczek wykonano w kwocie 1.774.545,28 zł, 
zaś wydatki na obsługę długu w kwocie 2 152 961,41 zł, co stanowiło 13,86% 
planowanych dochodów (28 336 925,59 zł). W tej sytuacji limit z art. 169 
NUFP(15%) nie został przekroczony. 

[dowód: akta kontroli str.53; 61; 64] 

Indywidualny wskaźnik dopuszczalnego poziomu zadłużenia Gminy w 2014 r. 
wynosił 1,78%. W ustalonym przez Kolegium RIO uchwałą z dnia 19 marca 2014 r. 
budżecie Gminy na 2014 r., łączna kwota spłat rat pożyczek i kredytów (3 174 
836,0 zł) wraz z wydatkami na obsługę długu z tytułu odsetek (1 249 942,0 zł) 
w stosunku do dochodów budżetu ogółem (26 569 681,0 zł) stanowiła 16,65 %. 
Z uwzględnieniem kwoty 43 679,0 zł spłat zobowiązań Związku Gmin Zagłębia 

                                                      
15 Na podstawie wykonania budżetu w 2011 r. i 2012 r. oraz planowanych wielkości budżetu na koniec trzeciego kwartału 
2013 r. 
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Miedziowego, współtworzonego przez Gminę Przemków, przypadającej do spłaty 
w 2014 r., powyższa relacja wynosiła 16,82 % i przekraczała dopuszczalny poziom 
o 15,04 punktu procentowego (1,78%). 
Na koniec 2014 r. łączna kwota spłaconych rat pożyczek i kredytów 
(2 391 029,39 zł) wraz z wydatkami na obsługę długu z tytułu odsetek (2 110 
384,09 zł) w stosunku do dochodów budżetu ogółem (29 148 147,20 zł) stanowiła 
15,44 %. Plan wydatków na obsługę długu (1 349 942,0 zł) został zrealizowany 
w 156,33%. 

 [dowód: akta kontroli str.74-90] 

Indywidualny wskaźnik dopuszczalnego poziomu zadłużenia Gminy w 2015 r. 
wynosił 6,11%. W ustalonym przez Kolegium RIO uchwałą z dnia 18 lutego 2015 r. 
budżecie Gminy na 2015 r., łączna kwota spłat rat pożyczek i kredytów (5 027 097,0 
zł) wraz z wydatkami na obsługę długu z tytułu odsetek (1 490 475,0 zł) w stosunku 
do dochodów budżetu ogółem (25 099 477,0 zł) stanowiła 25,97%. 
Z uwzględnieniem kwoty 39 584,0 zł spłat zobowiązań Związku Gmin Zagłębia 
Miedziowego, współtworzonego przez Gminę Przemków, przypadającej do spłaty 
w 2015 r.16, powyższa relacja wynosiła 26,12 % i przekraczała dopuszczalny poziom 
o 20,01 punktu procentowego (6,11%). 
Według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. łączna kwota planowanych spłat rat 
pożyczek i kredytów (3 160 609,89 zł) wraz z planowanymi wydatkami na obsługę 
długu z tytułu odsetek (1 745 370,38 zł) w stosunku do planowanych dochodów 
budżetu ogółem (25 559 736,30 zł) stanowiła 19,19 %. Przekroczenie 
dopuszczalnego limitu określonego w art. 169 na koniec 2014 wyniosło 4,19 punktu 
procentowego, natomiast w stosunku do limitu określonego przez RIO relacja ta nie 
została przekroczona.  

[dowód: akta kontroli str.91-104] 

Zgodnie z art. 240a ust. 8 UFP, w przypadku nieopracowania przez Gminę 
programu postępowania naprawczego lub braku pozytywnej opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o tym programie budżet jednostki ustala Regionalna Izba 
Obrachunkowa, a ustalony budżet nie musi zachowywać relacji określonej w art. 
242–244 UFP. Stosownie do postanowień art. 240a ust. 9 UFP zmiana budżetu 
Gminy ustalonego zgodnie z art. 240a ust. 8 UFP bez zachowania relacji 
określonych w art. 242-244 UFP nie mogła powodować zwiększenia stopnia 
niezachowania relacji wynikającego z tego budżetu. 
 
Według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. Gmina nie posiadała WPF, pozytywnie 
zaopiniowanej przez RIO. Uchwała z dnia 25 maja 2015 r. nr VII/30/15 w sprawie 
WPF Gminy Przemków na lata 2015–2035 nie została przyjęta przez RIO.  
W uchwale wskazano, że przy realizacji zaplanowanych wielkości budżetu w 2015 r. 
oraz zaciągnięciu planowanego kredytu w części dotyczącej restrukturyzacji 
pożyczek, w latach 2015–2017 nie zostanie zachowana relacja, o której mowa w art. 
243 ust. 1 UFP, zarówno obliczona w oparciu o plan trzech kwartałów roku 
poprzedzającego rok budżetowy, jak i wykonanie budżetu w roku 2014. Wynikający 
z niej planowany dla roku 2015 wskaźnik spłaty długu (relacja spłat kredytów  
i pożyczek wraz z wydatkami na obsługę długu do planowanych dochodów ogółem) 
- lewa strona wskaźnika - wynosił 16,90% (z uwzględnieniem zastosowanych przez 
Gminę wyłączeń), wobec dopuszczalnego wskaźnika (prawa strona) 6,11%; nie 
przekraczał jednak, stosownie do art. 240a ust. 9 UFP poziomu ustalonego przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową (26,12%). Niemniej jednak w stosunku do wielkości 
przyjętych w Programie Naprawczym w 2016 r. wskaźnik spłaty długu wzrośnie 
do 20,58% (o 4,87 punktu proc.), wobec obniżenia wskaźnika dopuszczalnego do 

                                                      
16 Pismo Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z 29 grudnia 2014 r. nr FN.3051.9.2013 
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3,32%, a w 2017 r. wskaźnik ten zwiększy się do wysokości 16,60% (o 5,77 punktu 
procentowego), przy obniżeniu dopuszczalnego poziomu do 7,24%. Wskazuje to, że 
program naprawczy nie przewiduje osiągnięcia przez Gminę w 2016 r. i 2017 r. 
relacji z art. 243 UFP.  

[dowód: akta kontroli str. 908-932] 

1.4 Uchwała Kolegium RIO we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie 
ustalenia budżetu Gminy na 2013 r. nie przewidywała zaciągnięcia kredytów 
i pożyczek długoterminowych. W uchwale z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie zmiany 
budżetu Gminy na 2013 r. Rada Miejska upoważniła byłego Burmistrza do 
zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku 
przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w uchwale budżetowej tj. 
w wysokości 3 000 000 zł.  Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2013 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. przedmiotową kwotę zmniejszono do 
wysokości 1 500 000 zł. 

W 2013 r. były Burmistrz zaciągnął pożyczki i kredyty długoterminowe na kwotę 1 
056 000 zł, tj. w dniu 27 marca 2013 r. zawarto z (…) umowę pożyczki na kwotę 1 
056 000 zł na okres od 29 marca 2013 r. do 29 grudnia 2013 r. W związku z 
zawarciem przedmiotowej umowy, Gmina zobowiązana była do zapłaty w dniu 
uruchomienia pożyczki prowizji w kwocie 56 000,0 zł. Spłatę pożyczki Gmina miała 
dokonywać w ratach miesięcznych od 29 kwietnia 2013 r. do 29 grudnia 2013 r.  Do 
końca 2013 r. dokonano spłaty kwoty 469 333,32 zł. Do spłaty pozostało 586 666,68 
zł.              

[dowód: akta kontroli str.1357-1401; 1416-1425] 
W dniu 22 lutego 2013 r. zawarto z (…) porozumienie w sprawie restrukturyzacji 
zadłużenia Gminy w kwocie 1 749 897,02 zł. Z tytułu restrukturyzacji 
przedmiotowego zadłużenia Gmina była zobowiązana do zapłaty prowizji w kwocie 
40 000,0 zł oraz jednorazowego kosztu obsługi ratalnej w kwocie 63 102,08 zł. 
Spłaty wierzytelności przysługującej (…) Gmina zobowiązana była dokonywać w 
ratach miesięcznych od 16 marca 2013 r. do 16 listopada 2013 r. Do dnia 
16 listopada 2013 r. dokonano spłaty kwoty 987 766,35 zł. Do spłaty pozostało 762 
130,67 zł. Kwota pożyczki w wysokości 762 130,67 zł nie została spłacona do końca 
2013 r. Ze względu na trudną sytuację finansową związaną głównie z brakiem 
możliwości wykonania wszystkich planowanych dochodów, w dniu 31 grudnia 
2013 r. na podstawie podpisanej ugody rozłożono pożyczkę na nowe raty z 
terminem spłaty do 10 września 2014 r.  

 [dowód: akta kontroli str.53-73; 1402-1415; 1416-1425] 

Uchwała Kolegium RIO we Wrocławiu z 19 marca 2014 r. w sprawie ustalenia 
budżetu Gminy na 2014 r. nie przewidywała zaciągnięcia kredytów i pożyczek 
długoterminowych. W uchwale z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu 
Gminy na 2014 r. Rada Miejska określiła limit zobowiązań w wysokości 625.000 zł z 
tytułu zaciąganych w 2014 r. kredytów i pożyczek na pokrycie występującego 
w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. 

[dowód: akta kontroli str.74-90; 1426-1586] 

W 2014 r. zaciągnięto pożyczki i kredyty długoterminowe na łączną kwotę  
2 741 819,25 zł, w tym w dniu: 
- 16 stycznia 2014 r. zawarto z (…) umowę (…).  o kredyt obrotowy na kwotę 1 000 
000,0 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 
Umowa została podpisana na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej udzielonego 
w uchwale nr L/241/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.  

[dowód: akta kontroli str.1587-1591] 
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- 18 czerwca 2014 r. zawarto z (…) umowę o kredyt inwestycyjny na kwotę 838 
400,0 zł na wyprzedzające finansowania działań finansowanych ze środków 
pochodzących z budżetu UE, tj. zadania „Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej” na okres od dnia 18 czerwca 2014 r. do dnia 9 listopada 
2014 r.  Przed uruchomieniem kredytu Gmina była zobowiązana do zapłaty prowizji 
przygotowawczej w wysokości 1% przyznanego kredytu, tj. 8 384,0 zł. Termin spłaty 
kredytu wraz z odsetkami naliczonymi w kwocie 21 594,76 zł ustalono w pięciu 
ratach. Do dnia 9 listopada 2014 r. uregulowano kwotę 210 000,0 zł. Do spłaty 
pozostało 628 400,0 zł. W okresie od 20 sierpnia 2014 r. do dnia 29 grudnia 2014 r. 
kolejnymi aneksami przesunięto termin spłaty raty w kwocie 628 000,0 zł z dnia 31 
sierpnia 2014 r. na dzień 30 listopada 2015 r., przy czym odsetki wzrosły z 21 
594,76 zł do kwoty 93 593,90 zł, przypadając do zapłaty w 2015 r. w kwocie 47 
439,88 zł. 

[dowód: akta kontroli str.1592-1603] 

- 26 września 2014 r. zawarto z firmą z Łodzi umowę o restrukturyzację zadłużenia 
i przejęcie długu. Postanowiono, że restrukturyzacja nastąpi poprzez przejęcie 
obowiązku spłaty długu i spłatę przez firmę zadłużenia Gminy w kwocie 2 770 
413,98 zł.. Zgodnie z § 2 ust. 4 umowy Gmina potwierdziła, że jest zainteresowana 
restrukturyzacją zadłużenia proponowaną przez firmę ze względu na brak 
możliwości pozyskania kredytu bankowego i spłaty zadłużenia wobec Wierzycieli we 
własnym zakresie. W dniu 30 września 2014 r. podpisano z firmą z Łodzi 
Porozumienie w sprawie restrukturyzacji zobowiązań w kwocie 2 770 413,98 zł. 
Z tytułu restrukturyzacji przedmiotowego zadłużenia Gmina była zobowiązana 
do zapłaty prowizji w kwocie 57 054,14 zł. Termin uregulowania prowizji wraz ze 
spłaconymi zobowiązaniami ustalono na dzień 31 grudnia 2014 r. Do tego dnia 
uregulowano kwotę 656 994,73 zł. Do spłaty pozostało 2 113 419,25 zł. Aneksem 
z dnia 1 marca 2015 r. wprowadzono nowy harmonogram spłat kwoty 2 591 119,72 
zł w okresie od 12 marca 2015 r. do 12 grudnia 2017 r. Koszty wzrosły 
o 57 054,14 zł tytułem kosztów prowizji. 

Skarbnik wyjaśniła, że brak możliwości pozyskania kredytu bankowego wynikał 
z limitu zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na występujący w ciągu 
roku przejściowy deficyt budżetu, który według stanu na dzień 26 września 2014 r. 
wynosił 375 000,0 zł. 

[dowód: akta kontroli str.74-90; 1635-1655; 1881-1886] 

- 8 sierpnia 2014 r. zawarto z firmą z Łodzi umowę o restrukturyzację zadłużenia 
i przejęcie długu. Postanowiono, że restrukturyzacja nastąpi poprzez przejęcie 
obowiązku spłaty długu i spłatę przez Spółkę zadłużenia Gminy w kwocie 
645633,77 zł. .Zgodnie z § 2 ust. 4 umowy Gmina potwierdziła, że jest 
zainteresowana restrukturyzacją zadłużenia proponowaną przez firmę ze względu 
na brak możliwości pozyskania kredytu bankowego i spłaty zadłużenia wobec 
Wierzycieli we własnym zakresie. W tym samym dniu podpisano z firmą z Łodzi 
Porozumienie w sprawie restrukturyzacji zobowiązań w kwocie 645 633,77 zł. 
Z tytułu restrukturyzacji przedmiotowego zadłużenia Gmina była zobowiązana do 
zapłaty prowizji w kwocie 6 456,34 zł i odsetek w kwocie 3 299,28 zł. Gmina była 
zobowiązana spłacić kwotę 645 633,77 zł wraz z kosztami prowizji i odsetek 
w trzech ratach miesięcznych od dnia 15 września 2014 r. do 14 listopada 2014 r.  

[dowód: akta kontroli str.74-90; 1604-1624] 

- 8 sierpnia 2014 r. zawarto z firmą z Łodzi umowę o restrukturyzację zadłużenia 
i przejęcie długu. Postanowiono, że restrukturyzacja nastąpi poprzez przejęcie 
obowiązku spłaty długu i spłatę przez Spółkę zadłużenia Gminy w kwocie 
189.742,99 zł. Zgodnie z § 2 ust. 4 umowy, Gmina potwierdziła, że jest 
zainteresowana restrukturyzacją zadłużenia proponowaną przez firmę ze względu 
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na brak możliwości pozyskania kredytu bankowego i spłaty zadłużenia wobec 
Wierzycieli we własnym zakresie. W tym samym dniu podpisano z firmą z Łodzi 
Porozumienie w sprawie restrukturyzacji zobowiązań w kwocie 189 742,99 zł. 
z tytułu restrukturyzacji przedmiotowego zadłużenia Gmina była zobowiązana 
do zapłaty prowizji w kwocie 1 897,43 zł i odsetek w kwocie 1 007,46 zł. Gmina była 
zobowiązana spłacić kwotę 189 742,99 zł wraz z kosztami prowizji i odsetek do dnia 
14 października 2014 r. Zobowiązanie zostało uregulowane w dniu 10 października 
2014 r.  

[dowód: akta kontroli str.1625-1634] 

Uchwała Kolegium RIO we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia 
budżetu Gminy Przemków na 2015 r. nie przewidywała zaciągnięcia kredytów 
i pożyczek długoterminowych. W uchwale z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmiany 
budżetu Gminy na 2015 r. Rada Miejska określiła limit zobowiązań z tytułu 
zaciąganych w 2015 r. kredytów i pożyczek, w wysokości 500 000,0 zł na pokrycie 
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, 2 396 568,44 zł na 
finansowanie planowanego deficytu budżetu i 2 141 431,56 zł na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. W dniu 25 
maja 2015 r. Rada Miejska podjęła także uchwałę nr VII/29/15 w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na kwotę 8 137 239 zł, w tym 3 599 239 zł 
na restrukturyzację zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek (z firmą 
w Łodzi), 4 538 000 zł na pokrycie deficytu budżetu 2015 r. i spłatę wcześniej 
zaciągniętych rat kredytów i pożyczek długoterminowych. W dniu 24 czerwca 
2015 r. Kolegium RIO stwierdziło nieważność uchwały nr VII/29/15 Rady Miejskiej 
w Przemkowie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego w kwocie 8 137 239,0 zł z powodu zwiększenia kwoty długu 
w stosunku do stanu zadłużenia na dzień uchwalenia programu postępowania 
naprawczego, co skutkuje zwiększeniem stopnia niezachowania relacji, o której 
mowa w art. 243 ust. 1 UFP, w latach 2015–2016 i niezachowaniem tej relacji 
w 2017 r. Zwiększenie kwoty długu stanowiłoby  istotne naruszenie art. 240a ust. 4 
UFP, zgodnie z którym Rada Miejska może uchwalić WPF oraz budżet jednostki, 
które nie zachowują relacji określonej w art. 242–244 UFP tylko w okresie realizacji 
programu postępowania naprawczego, który uzyskał pozytywną opinię RIO, przy 
czym niezachowanie relacji może dotyczyć jedynie spłat zobowiązań istniejących na 
dzień uchwalenia programu postępowania naprawczego. Zgodnie z ograniczeniem 
wynikającym z art. 240a ust. 5 pkt 1 i 2 UFP., Gmina w okresie realizacji 
postępowania naprawczego nie mogła podejmować nowych inwestycji 
finansowanych kredytem, pożyczką lub emisją papierów wartościowych oraz nie 
mogła udzielać pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego. 
Na dzień 30 czerwca 2015 r. budżet Gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 1 517 
508,94 zł. W I półroczu 2015 r. nie zaciągnięto pożyczek i kredytów 
długoterminowych, jak też kredytu czy pożyczki na pokrycie występującego w ciągu 
roku przejściowego deficytu budżetu. 
              [dowód: akta kontroli str.91-104; 1656-1686] 
 

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

1. Były Burmistrz Przemkowa działając bez upoważnienia organu stanowiącego tj. 
Rady Gminy zaciągnął zobowiązania z tytułu restrukturyzacji zadłużenia 
długoterminowego Gminy Przemków (porozumienia nr: (…), (…), (…), (…)) na 
kwotę ogółem 9 190 000,00 zł z przedsiębiorcami z poza sektora bankowego17. 
Działaniem tym naruszył postanowienia art. 18 ust. 2 pkt 9 lit c USG, zgodnie z 

                                                      
17 Z terminem spłaty zobowiązania wobec nowego wierzyciela przekraczającym okres jednego roku. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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którymi organem właściwym do podjęcia decyzji o zaciągnięciu tego rodzaju 
zobowiązań była Rada Miejska.  Dodatkowo nie uzyskał opinii RIO o możliwości 
spłaty zaciągniętych zobowiązań, co było wymagane art. 91 ust. 2 UFP.  

Były Burmistrz wyjaśnił, że: „kwestia finansowa Gminy była na tyle napięta, że 
musiałem podjąć decyzję -albo podpisujemy porozumienia, albo nie mamy środków 
np. na wypłatę wynagrodzeń. Nie było budżetu uchwalonego przez Radę (Gminy), 
inne banki żądały pozytywnej opinii RIO, tj. wykazania zdolności kredytowej.” 
Dodatkowo były Burmistrz poinformował, że nie miał świadomości, iż zawarcie 
przedmiotowych porozumień stanowiło zagrożenie dla wykonywania działalności 
statutowej Gminy w latach kolejnych. Zapytany o przyczynę, dla której nie zwrócono 
się o pożyczkę do budżetu państwa Burmistrz odpowiedział, że brakowało programu 
naprawczego, WPF i innej dokumentacji. Gmina nie była wstanie spełnić wymogów 
formalno-prawnych w tym zakresie.  

[dowód akta kontroli str. 2308, 2309] 

2. Gmina w 2013 r. przekroczyła limity zadłużenia określone w art. 170 NUFP. Na 
koniec 2013 r. zwiększeniu uległ stopień niezachowania wskaźnika zadłużenia 
Gminy w odniesieniu do budżetu Gminy określonego przez Kolegium RIO 
w uchwale z dnia 26 lutego 2013 r. W ustalonym przez Kolegium RIO uchwałą 
z dnia 26 lutego 2013 r. budżecie Gminy na 2013 r., planowane dochody stanowiły 
kwotę 31 941 601,0 zł. Po spłacie przypadających w 2013 r. rat od zaciągniętych 
zobowiązań, kwota długu na koniec 2013 r. miała wynieść 21 150 332,02 zł, co 
stanowiło 66,22% dochodów ustalonych przez Kolegium RIO, przekraczając tym 
samym o 6,22% ustawową granicę 60% wykonanych dochodów określonego 
w art. 170 NUFP. Na koniec 2013 r. zadłużenie Gminy wynosiło 28 795 519,82 zł. 
W stosunku do dochodów wykonanych ogółem (26 350 319,45 zł) kwota długu 
stanowiła 109,28% i przekraczała o 49,28% ustawową granicę 60% wykonanych 
dochodów, określonego w art. 170 NUFP.  

(dowód: akta kontroli str.1881-1886) 

3.  Gmina nie uzyskała również wymaganej art. 91 ust. 2 UFP opinii RIO we 
Wrocławiu o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 6 500 000,0 zł. 
Były Burmistrz w dacie zawarcia umowy z (…) nr (…)o kredyt długoterminowy, tj. w 
dniu 31 grudnia 2012 r. zwrócił się do RIO o wydanie opinii -  wniosek wpłynął w 
dniu 2 stycznia 2013 r. RIO wskazała jednak, że ponieważ uchwała budżetowa na 
2012 r. utraciła moc obowiązującą z dniem 31 grudnia 2012 r. wydanie opinii w tej 
sprawie było bezprzedmiotowe. 

[dowód: akta kontroli str.2114 - 2286] 

4. Gmina nie przeprowadziła postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
ma zawarcie umowy restrukturyzacji zadłużenia zgodnie z PZP. Wyboru podmiotu 
realizującego porozumienie z dnia 22 lutego 2013 r. (…) w sprawie restrukturyzacji 
zadłużenia Gminy w kwocie 1 749 897,02 zł, dokonano  
z naruszeniem art. 7 ust 3 PZP. Szacunkowa wartość zamówienia przekraczała 
równowartość 14.000 euro (określoną w art. 4 pkt 8 obowiązującego wówczas progu 
bagatelności), i wynosiły 103 102,08 zł tj. 25 647,28 euro (prowizja w kwocie 
40.000 zł oraz jednorazowy koszt obsługi ratalnej w kwocie 63.102,08 zł). 
Były Burmistrz wyjaśnił, że nie wie i nie jest w stanie w sposób logiczny uzasadnić 
braku stosowania ustawy PZP w powyższym przypadku.  

[dowód: akta kontroli str.53-73; 1402-1415; 1416-1425; 2306-2310] 

5. Na koniec 2014 r. przekroczono o 56,33%, tj. o 760 442,09 zł plan wydatków na 
obsługę długu, czym naruszono postanowienia art. 211 ust. 1, 4, i 5 UFP oraz 254 
pkt 3 UFP. Podstawą gospodarki finansowej Gminy w 2014 r. była uchwała 
budżetowa obejmująca m.in. budżet jednostki czyli roczny plan dochodów 
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i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Plan wydatków jest nie tylko limitem 
wydatków na dany rok budżetowy w granicach którego wydatki te winny być 
dokonane, ale także limitem zobowiązań w granicach, którego dopuszczalne jest ich 
zaciąganie.  

[dowód: akta kontroli str. 2306-2310] 

Przeprowadzona w 2014 r. restrukturyzacja części zadłużenia nie stworzyła 
możliwości zachowania w latach 2014-2016 ustawowych wskaźników zadłużenia, 
o których mowa w art. 243 ust 1 UFP. Pomimo korzystania z operacji 
niestandardowych limity zadłużenia nie zostały dochowane, a Gmina nie była 
w stanie spłacać przypadających do spłaty w danym roku zobowiązań. 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

2. Analizy warunków i skutków finansowych operacji finansowych 
oraz ich wpływu na bezpieczeństwo Gminy 

2.1  Na zlecenie Urzędu prof. zw. dr hab. (…) w dokumencie z dnia 31 lipca 2013 
r. pn. „Opinia w sprawie restrukturyzacji zadłużenia Gminy Przemków z tytułu 
zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych” przedstawił analizę, 
rekomendacje dotyczące konsolidacji i restrukturyzacji zadłużenia Gminy Przemków 
-  wynoszącego, według przedstawionej opinii, na dzień 31 maja 2013r. 17 676 627 
zł.  Przedmiotowa analiza odnosiła się do ofert restrukturyzacji części zadłużenia 
Gminy Przemków wynikającej z kredytów z (…) nr (…)oraz (…)jak również pożyczki 
zaciągniętej w firmie z Łodzi w kwocie ogółem 12 221 864 zł W odniesieniu do oferty 
firmy (…) została ona złożona w dwóch wariantach. Wariant pierwszy, 
restrukturyzacja całości zadłużenia Gminy Przemków w kwocie 17 675 627 zł, oraz 
wariant drugi analogiczny do oferty (…), dotyczył części zadłużenia w kwocie 
12 221 864 zł.  
Wariant pierwszy restrukturyzacji zadłużenia według oferty firmy (…) nie był 
przedmiotem omawianej opinii. 
Z przedmiotowej opinii wynikało, że oferta restrukturyzacji złożona przez (…) jest 
korzystniejsza i tańsza cyt. „o około 5 mln zł” (5 218 197,44zł). Ponadto stwierdzono, 
że zarządzenie rozproszonym zadłużeniem Gminy Przemków wymaga 
restrukturyzacji a zadłużenie należy konsolidować. Zauważono, że (…) ze względu 
na swoją sytuacje finansową rzetelnie wypełni umowę restrukturyzacyjną. W 
związku z powyższymi prof. (…) zarekomendował przyjęcie oferty (…)(dot. 
konsolidacji i restrukturyzacji 3 kredytów na kwotę 12 221 864 zł). 
Koszt sporządzenia opinii zamykał się kwotą 1 800 zł brutto i został opłacony przez 
Gminę terminowo w całości. 
 
Omawiana opinia stanowiła porównanie ofert potencjalnych pożyczkodawców, 
kredytodawców i nie zawierała analizy skutków finansowych i bezpieczeństwa 
stosowania tych instrumentów dla Gminy Przemków.  

[dowód akta kontroli str.2471- 2477] 
 

2.2 1. Uchwałą nr 11/373/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r., Skład Orzekający RIO we 
Wrocławiu wydał negatywna opinię o projekcie uchwały w sprawie WPF Gminy 
Przemków w przedłożonym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2013 r. 
W uzasadnieniu podano m.in., że stosownie do przepisów art. 229 UFP, 
prognozowany wynik budżetu na 2013 r. i związane z nim kwoty przychodów 
i rozchodów oraz długu jednostki, były zgodne z wartościami wynikającymi 
z projektu uchwały budżetowej na 2013 r. Na podstawie analizy projektu uchwały 
budżetowej oraz uzasadnienia do tej uchwały, Skład Orzekający stwierdził jednak, 

Uwaga dotycząca 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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że przyjęte w projekcie budżetu dochody zostały zaplanowane w kwocie 
35 440 705,0 zł niemożliwej do zrealizowania i wskazał na konieczność 
prawidłowego oszacowania wielkości dochodów oraz weryfikacji planowanych 
wydatków z powodów wskazanych szczegółowo w opinii o projekcie uchwały 
budżetowej. Chodziło m.in. o zaplanowanie: 
a) dochodów ze sprzedaży nieruchomości (3,1 min zł) bez wskazania konkretnych 
obiektów i planowanych z ich sprzedaży wpływów, w tym nieruchomości lub 
obiektów nazwanych "Termy Przemkowskie", 
b) dochodów z dotacji i środków na realizację inwestycji w kwocie 7 804 284,0 zł,  
podczas gdy z wymienionych umów o dofinansowanie oraz wskazanych jako 
planowane do pozyskania środki wynika kwota 4.293.816 zł, 
c) dochodów z podatku od nieruchomości przy zastosowaniu maksymalnych stawek 
podatkowych na 2013 rok, podczas gdy Rada Miejska w Przemkowie określiła 
niższe stawki podatkowe na ten rok, z wyjątkiem stawki podatku od budowli, na 
poziomie niższym od stawek maksymalnych, 
d) dochodów z podatku od nieruchomości pochodzących z zaległości (1,1 min zł), 
bez wskazania możliwości wyegzekwowania tej kwoty, 
e) dochodów z kar, grzywien i mandatów Straży Miejskiej (1,2 min zł), przy realizacji 
dochodów z tego tytułu w wysokości 250 tys. zł w 2011 r. i 245 tys. zł za trzy 
kwartały 2012 r. 

[dowód: akta kontroli str. 2479 - 2484] 

W roku 2013 przewidywano zaciągnięcie zobowiązania (kredytu lub pożyczki) 
w wysokości 3 511 436,00 zł, które przeznaczone zostanie na restrukturyzację 
pożyczki zaciągniętej w firmie z Łodzi oraz spłatę części innych zobowiązań 
w łącznej kwocie 6 042 746 zł, w związku z czym na koniec roku planowano 
zmniejszenie długu do kwoty 15 121 832,00 zł, co stanowiłoby 42,67% 
prognozowanej kwoty dochodów. W 2013 r. wydatki bieżące na obsługę długu 
wykazano w prognozie w kwocie 1 441 413 zł, w tym z tytułu odsetek i dyskonta 
1 441 413 zł. 
Skład Orzekający stwierdził, że w 2013 r. łączna spłata długu wraz z odsetkami 
i dyskontem oraz potencjalnymi wydatkami na spłatę poręczenia w stosunku 
do planowanych dochodów wynosiłaby 20,90%. Jak wynikało z przedstawionych 
wielkości, w roku 2013, w stosunku do którego mają zastosowanie przepisy 
art. 169 i 170 ustawy NUFP, w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych18 nie zostanie 
przekroczony maksymalny wskaźnik zadłużenia (60% prognozowanych dochodów). 
Wymogu tego nie spełniał natomiast wskaźnik obciążenia budżetu spłatą długu 
(maksymalny wskaźnik to 15 % prognozowanych dochodów), co miało związek 
z restrukturyzacją długu Gminy.  

[dowód akta kontroli str. 2480] 
 

2. Odnosząc się do WPF Gminy Przemków Skład Orzekający RIO stwierdził, że dla 
lat 2014 - 2025 podano w prognozie wskaźniki, o których mowa w art. 243 UFP. 
W 2014 r. maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 9,13%, a 
relację planowanej łącznej spłaty zobowiązań wraz z wydatkami na ich obsługę 
do dochodów budżetu prognozowano na poziomie 10,84%. Zgodnie z art. 243 ust. 1 
UPF w takiej sytuacji Rada Miejska nie mogła uchwalić budżetu na 2014 r., a zatem 
planowanie takiego poziomu obciążenia budżetu spłatą długu było niezgodne 
z przepisami art. 243 UFP. Przedstawione przez Gminę relacje zadłużenia 
i obciążenia budżetu jego spłatą obliczone zostały na podstawie planowanych 
na 2013 r. dochodów w kwocie niemożliwej do zrealizowania. Planowanie tak 

                                                      
18 Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 ze zm.  
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wysokich dochodów spowodowało prognozowanie obniżenia kwoty długu Gminy 
z poziomu 121,63% wykonanych dochodów w 2011 r. (z uwzględnieniem 
ustawowych wyłączeń) do poziomu 42,67% prognozowanej kwoty dochodów 
w 2013 r. Wskaźnik ten wpływał także na wielkość relacji z art. 243 UPF w latach 
następnych. W ocenie Składu Orzekającego przedstawione w prognozie kwoty 
długu są nie realistyczne, co stanowiło naruszenie art. 226 ust. 1UFP. Ponadto 
Skład Orzekający wskazał, że w prognozie kwoty długu nie wykazano kwoty 
zobowiązań współtworzonego przez Gminę -Związku Gmin Zagłębia Miedziowego - 
przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu 
zgodnie z art. 244 UPF. Tym samym przedstawione relacje z art. 243 UPF nie 
uwzględniały powyższych wielkości, co nie zostało objaśnione (w załączniku nr 3) 
do projektu  WPF Gminy Przemków. Na podstawie, przedstawionego w RIO, 
projektu WPF  Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2013 - 2023 Skład 
Orzekający stwierdził, że Związek nie posiadał zadłużenia lecz planowano 
zaciągnięcie w 2013 r. pożyczki w wysokości 6 511 000 zł, z terminem spłaty w 
latach 2014 - 2023.  

[dowód akta kontroli str. 2480 – 2481] 

Uchwałą nr 11/358/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym 
przez byłego Burmistrza Przemkowa projekcie uchwały budżetowej Gminy 
Przemków na 2014 r., Skład Orzekający RIO we Wrocławiu wydał opinię negatywną   
W uzasadnieniu podano m.in. że projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy 
Przemków na 2014 r. został sporządzony z naruszeniem w sposób istotny 
przepisów art. 243 ust. 1 UFP. Planowane obciążenie budżetu spłatą długu wraz 
z odsetkami, tj. relacja łącznej kwoty spłat rat długoterminowych kredytów 
i pożyczek wraz z odsetkami oraz odsetkami od kredytów i pożyczek 
krótkoterminowych do planowanych dochodów ogółem, przekraczała dopuszczalny 
poziom wyznaczony zgodnie z powołanymi przepisami.  
Z WPF wynikało również, że także w latach 2015 - 2016 planowana relacja łącznej 
kwoty przypadających do spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów 
wartościowych wraz z odsetkami do planowanych dochodów, z uwzględnieniem 
wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy, przekraczała poziom wyznaczony 
zgodnie z art. 243 UPF. W 2015 r. relacja, o której mowa wyżej, wynosić miała 
6,03%, wobec dopuszczalnego poziomu 5,41%, natomiast w 2016 r. relacja ta 
planowana jest w wysokości 12,69%, mimo że nie może być wyższa niż 6,98%. 
Poziom obciążenia budżetu 2014 r. spłatą zadłużenia przekraczał dopuszczalną 
wielkość, co oznaczało, że organ stanowiący nie mógł uchwalić budżetu 
w wielkościach przedstawionych przez organ wykonawczy w projekcie uchwały 
budżetowej.  
 
Ponadto:  
- Projekt budżetu na 2014 r. sporządzony został z założeniem uzyskania w 2013 r. 
środków z emisji obligacji przychodowych o wartości 13 100 000,00 zł, z dwuletnim 
okresem karencji ich wykupu i rocznym okresem karencji w spłacie odsetek, 
w związku z czym przyjęte w projekcie uchwały kwoty spłaty zobowiązań dłużnych 
wraz z odsetkami nie wynikały z zawartych umów;  
- Zaplanowano wpływy w kwocie 5 551 160,00 zł ze sprzedaży majątku, mimo że 
w latach wcześniejszych dochody te wynosiły 108 500,0 zł w 2011 r. i 313 000,0 zł 
w 2012 r., a w roku 2013 przewidywało  się uzyskać 408 000,0 zł; źródłem 
zwiększonych dochodów w kwocie 4 611 000,00 zł miały być środki pochodzące ze 
sprzedaży gruntów z ich odkupieniem, realność uzyskania tych dochodów nie 



 

19 

została jednak uzasadniona, mimo ówczesnego poziomu obciążenia nieruchomości 
gminnych hipotekami;19 
- Założono, że na koniec 2013 r. Gmina nie będzie posiadała zobowiązań 
wymagalnych, mimo że na koniec trzeciego kwartału 2013 r. wynosiły one 2 517 
506,47 zł, a możliwość ich spłaty w bieżącym roku nie została wyjaśniona, 

- Nie uzasadniono zmniejszenia w 2014 r. wydatków bieżących do kwoty 
23.754.891,00 zł wobec przewidywanego wykonania tych wydatków w 2013 r. 
w wysokości 26.749.975,73 zł, 

- Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 6 750 391,00 zł, w tym wydatki na 
nowo rozpoczynane inwestycje wynoszą 2 600 468,00 zł (według projektu uchwały 
w sprawie WPF), jednak konieczność rozpoczynania nowych zadań inwestycyjnych 
(wymienionych w załączniku nr 1-7 do projektu uchwały), mimo trudnej sytuacji 
finansowej Gminy, nie została uzasadniona; ponadto wątpliwości Składu 
Orzekającego budziła prawidłowość ujęcia w wydatkach inwestycyjnych wydatków 
na takie zadania jak „udział Gminy w remontach wspólnot" i inne zadania 
remontowe. 

Ze względu na fakt, że realizacja budżetu w 2014 r. w wielkościach przedstawionych 
w projekcie uchwały budżetowej spowodowałaby, że spłata rat pożyczek i kredytów 
wraz z odsetkami do planowanych na 2014 r. dochodów przekroczyłaby średnią 
arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących 
powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki 
bieżące do dochodów ogółem budżetu, Skład Orzekający postanowił wydać opinię 
negatywną o projekcie uchwały budżetowej Gminy Przemków na 2014 r.20 

[dowód: akta kontroli str. 2479 - 2484]  

3. Uchwałą nr 11/357/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. Skład Orzekający RIO we 
Wrocławiu wydał negatywną opinię  o przedłożonym przez byłego Burmistrza 
Przemkowa projekcie uchwały budżetowej Gminy Przemków na 2015 r. Badając 
przedłożone przez Gminę dokumenty pod względem zgodności z prawem. Skład 
Orzekający stwierdził, że brak jest możliwości uchwalenia przez organ stanowiący 
budżetu Gminy na rok 2015 z zachowaniem zasad określonych w art. 243-244 UPF. 
Z uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej jednoznacznie wynikało, że 
w projekcie budżetu - z powodu braku środków oraz braku możliwości uchwalenia 
budżetu z zachowaniem przepisów art. 243 ust. 1 UFP - nie zaplanowano 
rozchodów budżetu z tytułu przypadających do spłat rat kredytów i pożyczek (kwota 
2 285 277,36 zł) oraz wydatków na zapłatę odsetek od zaciągniętych w latach 
ubiegłych kredytów i pożyczek (kwota 1 182 778,51 zł), mimo że zobowiązania 
te wynikają z zawartych umów. Ze wskazanego wyżej powodu nie zaplanowano 
ponadto wydatków na obsługę długu związanych ze spłatą w 2015 r. kredytu 
w kwocie 1 676 834,77 zł planowanego do zaciągnięcia w 2014 r. oraz 
z planowanym zaciągnięciem w 2015 r. kredytów (lub pożyczek) w kwocie 
3 000 000,0 zł na finansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz w kwocie 
490 071,0 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków 
budżetu UE. 
Na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy w latach 2012-2013 
i planowanych wielkości budżetu na 2014 r. według stanu na koniec trzeciego 
kwartału 2014 r., ustalono, że średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich 
trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 

                                                      
19 Przyjęcie tej kategorii dochodów w podanej kwocie wpływało także na poziom planowanego wskaźnika spłaty zadłużenia 
(liczonego do ogólnej kwoty planowanych dochodów), a zatem nieuzyskanie takiej wielkości dochodów powodowałby, że 
wskaźnik obciążenia budżetu spłatą długu byłby znacznie wyższy od obliczonego na podstawie planowanych wielkości 
budżetu. 
20Wskazano jednocześnie, że planowane naruszenie art. 243 u.f.p. świadczy o pogarszającej się sytuacji finansowej Gminy i 
realnym zagrożeniu niewykonania ustawowych zadań. Za niezbędne uznano niezwłoczne przystąpienie do opracowania 
programu naprawczego i jego konsekwentną realizację. 
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majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu, 
wynosi 6,11 %, co potwierdza projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy na 
lata 2015-2035, przedłożony wraz z projektem uchwały budżetowej. Obliczona 
stosownie do zasad określonych w art. 243-244 UFP relacja łącznej kwoty 
przypadających do spłat w 2015 r. (zgodnie z zawartymi umowami) rat kredytów 
i pożyczek długoterminowych (2 285 277,36 zł) wraz z należnymi odsetkami od tych 
kredytów i pożyczek (1 182 778,51 zł) oraz przypadające do spłaty zobowiązanie 
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego współtworzonego przez Gminę Przemków 
(kwota 42 779,84 zł według WPF) do planowanych dochodów budżetu ogółem 
(27 578 829,92 zł) wynosi 12,73%, i przekraczała dopuszczalną wielkość. Oznacza 
to, że - przy planowanych wielkościach dochodów i wydatków oraz faktycznych 
wielkościach przypadających do spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami od 
zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek - nie jest możliwe 
uchwalenie budżetu przez Radę Miejską na rok 2015 z zachowaniem 
przepisów art. 243-244 UFP.  
W uzasadnieniu do projektu uchwały wskazano, że „w dalszym ciągu będą 
podejmowane czynności zmierzające do ograniczenia wydatków ponoszonych na 
obsługę posiadanego zadłużenia, prolongatę spłat rat i należnych odsetek oraz 
wydłużenie okresu spłaty o 10 lat, tj. do 2035 r.". Nie przedstawiono jednak 
konkretnych działań mających na celu uzyskanie poprawy sytuacji finansowej Gminy 
i realizacji wielkości przedstawionych w projekcie budżetu. 
Zwraca uwagę fakt, że zgodnie z przepisem art. 92 UFP, Gminy mogą zaciągać 
jedynie takie zobowiązania, o których mowa w art. 89 oraz art. 90, których koszty 
obsługi są ponoszone co najmniej raz w roku, a w projekcie budżetu nie 
zaplanowano wydatków na obsługę długu z tytułu odsetek od zaciągniętych 
kredytów i pożyczek w związku z przewidywaną restrukturyzacją zadłużenia. 
Przewidywana w 2015 r. restrukturyzacja długu doprowadziłaby zatem 
do naruszenia art. 92 UFP. Ponadto w budżecie nie zaplanowano wydatków 
na obsługę długu związanych z planowaną w 2015 r. spłatą kredytu przewidzianego 
do zaciągnięcia w 2014 r., a także wydatków wynikających z planowanego 
zaciągnięcia kredytu (pożyczki) na finansowanie przejściowego deficytu budżetu 
oraz wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE.  
W ocenie Skład Orzekający wskazał, że zaplanowana w budżecie kwota 8 200,0 zł 
wydatków na obsługę długu przeznaczona wyłącznie na koszty przewidywanej 
niezbędnej restrukturyzacji dotychczasowego zadłużenia Gminy, nie zapewnia 
sfinansowania zakładanej restrukturyzacji długu. Stwierdzono również, że w planie 
wydatków nie zaplanowano obowiązkowej rezerwy ogólnej, co narusza 
art. 222 ust. 1 UFP, zgodnie z którym w budżecie tworzy się rezerwę ogólną 
w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. 
Projekt budżetu sporządzono z założeniem, że na koniec 2014 r. Gmina nie będzie 
posiadała zobowiązań wymagalnych, mimo że na koniec trzeciego kwartału 2014 r. 
zobowiązania wymagalne wynosiły 4 738 597,35 zł, a przyjęte założenie nie zostało 
uzasadnione (wskazuje się, że na koniec 2013 r. zobowiązania wymagalne wynosiły 
6 243 800,41 zł). Z uzasadnienia wynika, że z powodu braku środków nie 
zaplanowano wydatków w kwocie 806 803,27 zł z tytułu zwrotu otrzymanego 
dofinansowania na zadanie „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół 
w Przemkowie" wraz z należnymi odsetkami jak od zaległości podatkowych 
liczonymi od dnia przekazania dotacji, zgodnie z wypowiedzeniem umowy przez 
Ministra Sportu i Turystyki pismem z 13 czerwca 2013 r.  

[dowód akta kontroli str.  opinia 2015] 

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

Ustalone 
nieprawidłowości 
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1. Zawarcie porozumień (…), (…), (…) z 28 kwietnia 2014 r. oraz nr (…)z 8 sierpnia 
2014 r. nie zostało poprzedzone analizą  obejmującą skutki finansowe operacji w 
kontekście ich wpływu na bezpieczeństwo finansowe Gminy Przemków. 
 
2. Założenia podstawowych parametrów budżetów Gminy Przemków na lata 2013 
– 2015 zostały przyjęte w nierealnych do osiągnięcia wielkościach i nie uwzględniały 
ograniczeń wynikających z przepisów art. 243-244 UFP. Również przyjęcie 
nierealnych i przeszacowanych parametrów w latach 2011-2012 powodowało 
nieuzasadnioną poprawę w WPF planowanego wskaźnika z art. 243 UPF w latach 
następnych.  

3. Przyjęcie nierealnych parametrów w tych latach powodowało obniżenie 
prognozowanej kwoty długu, co stanowiło naruszenie art. 226 ust. 1 UFP.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

3. Gospodarność stosowanych operacji finansowych  

3.1 Umowa o przejęcie wierzytelności w kwocie 6 335 000,00 zł tj. części zadłużenia 
Gminy Przemków pozostałego do spłaty w związku z umową pożyczki nr 1843/2012 
z dnia 31 grudnia 2012 r. zawartej przez Gminę z (…).  
 1. Porozumienie nr (…)  
Przedmiotem porozumienia było ustalenie warunków spłaty zobowiązań Gminy 
w kwocie 1 607 000,00 zł. Zobowiązanie powstało w efekcie przejęcia przez nowego 
wierzyciela niespłaconej części wierzytelności firmy z Łodzi wynikającej z umowy 
pożyczki z dnia 26 września 2011 r. i stanowiło 56% pozostałej do zapłaty kwoty, 
raty od nr 61 do nr 108 pierwotnej umowy. 
Ustalono następujące warunki spłaty zobowiązania: 
a) oprocentowanie według stopy zmiennej w oparciu o stopę WIBOR 6M, (dla 

pierwszego okresu rozliczeniowego przyjęto WIBOR 6M z dnia 23 kwietnia 
2014 r. której wartość wynosiła 2,57%.); 

b) marża stała 7,83 punktu procentowego; 
c) płatne w 80 ratach od 20 maja 2014 r. do 20 grudnia 2020 r.; 
d) odsetki umowne (wraz z marżą) 826 669,67zł; 
e) razem do zapłaty 2 433 669,67zł. 
2. Porozumienie nr (…)  
Przedmiotem porozumienia było ustalenie warunków spłaty zobowiązań Gminy 
w kwocie 1 248 000,00 zł. Zobowiązanie powstało w efekcie przejęcia przez nowego 
wierzyciela niespłaconej części wierzytelności firmy z Łodzi wynikającej z umowy 
pożyczki z dnia 26 września 2011 r. i stanowiło 44% pozostałej do zapłaty kwoty.  
Ustalono następujące warunki spłaty zobowiązania: 
a) oprocentowanie według stopy zmiennej w oparciu o stopę WIBOR 6M, (dla 
pierwszego okresu rozliczeniowego przyjęto WIBOR 6M z dnia 23 kwietnia 2014 r. 
której wartość wynosiła 2,57%.); 
b) marża stała 7,83 punktu procentowego; 
c) płatne w 44 ratach od 20 maja 2014 r. do 20 grudnia 2017 r.; 
d) odsetki umowne (wraz z marżą) 286 952,62 zł; 
e) razem do zapłaty 1 534 952,62 zł. 
Razem koszty obsługi konwertowanego zadłużenia (licząc od raty 29 według stanu 
na dzień zawarcia umowy) 1 113 622,29 zł. (odsetki wraz z marżą). 

[dowód akta kontroli str. 2317 – 2155] 

Zobowiązanie pierwotne, wynikające z umowy pożyczki o której mowa wyżej, 
zamykało się, na dzień zawarcia umowy pożyczki w dniu 26 września 2011 r. kwotą 
3 656 527,00 zł. Do dnia zawarcia porozumień z dnia 28 kwietnia 2014 r. 
zobowiązanie to zmniejszyło się do kwoty 2 855 000,00 zł (spłacono ratę nr 28) 

Ocena cząstkowa 
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i było płatne w 80 ratach do 20 grudnia 2020. Pożyczka była oprocentowana według 
stopy zmiennej równej WIBOR 1M powiększonej o marżę w wysokości 10,33%.  
Pozostałe do poniesienia koszty obsługi 1 384 939,87 zł (według harmonogramu 
spłat pożyczki na dzień zawarcia umowy pożyczki) 

[dowód akta kontroli str. 2114 – 2123] 

3. Porozumienie nr (…) 
Przedmiotem porozumienia było ustalenie warunków spłaty zobowiązań Gminy 
w kwocie 6 335 000,00 zł. Zobowiązanie powstało w efekcie przejęcia przez nowego 
wierzyciela niespłaconej części wierzytelności (…) wynikającej z umowy kredytowej 
nr (…)z dnia 31 grudnia 2012 r. i stanowiło 97% pozostałej do zapłaty kwoty.  
Ustalono następujące warunki spłaty zobowiązania: 
a) oprocentowanie według stopy zmiennej w oparciu o stopę WIBOR 6M, (dla 
pierwszego okresu rozliczeniowego przyjęto WIBOR 6M z dnia 23 kwietnia 2014 r. 
której wartość wynosiła 2,57%), 
b) marża stała 9,26 punktu procentowego, 
c) płatne w 141 ratach od 30 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2025 r. 
d) odsetki umowne (wraz z marżą) 5 109 359,47 zł, 
e) razem do zapłaty 11 444 359,47 zł. 
Zobowiązanie pierwotne, wynikające z umowy kredytu o której mowa wyżej, 
zamykało się, na dzień zawarcie umowy kredytu z 31 grudnia 2012r. kwotą 
6 500 000,00 zł. Do dnia zawarcia porozumień z dnia 28 kwietnia 2014 r. 
zobowiązanie to zmniejszyło się do kwoty 6 335 000,00 zł i było płatne w 156 ratach 
do 31 grudnia 2025 r. Kredyt był oprocentowany według zmiennej stopy procentowej 
obowiązującej w okresach płatności odsetek. W dniu zawarcia umowy 
oprocentowanie wynosiło 12%. Prowizja 2% tj. 130 000,00 zł.  

[dowód akta kontroli str. 2159 – 2167] 

4. Porozumienie w sprawie restrukturyzacji zobowiązań nr 4066/2014 zawarte 
z firmą z Łodzi dnia 8 sierpnia 2014 r.  
Przedmiotem porozumienia, było przejęcie długów Gminy wynikających z umowy 
1839/2012 oraz ustalenie warunków spłaty zobowiązań Gminy w stosunku do firmy 
z Łodzi. 
Zobowiązanie powstało w efekcie przejęcia przez nowego wierzyciela niespłaconej 
części wierzytelności (…) wynikającej z umowy kredytowej nr (…)z dnia 31 grudnia 
2012 r. i stanowiło 54% pozostałej do zapłaty kwoty. 
Ustalono następujące warunki spłaty zobowiązania: 
a) oprocentowanie porozumienia wynosiło na dzień jego zawarcie 7,53% 
w stosunku rocznym według stopy zmiennej Porozumienie oprocentowane jest 
według stopy zmiennej równej WIBOR 1M powiększonej o stała marżę w wysokości 
4,93% , 
b) płatne w 77 ratach od 20 sierpnia 2014 r. do 20 grudnia 2020 r., 
c) odsetki umowne (wraz z marżą) 510 681,46 zł, 
e) razem do zapłaty 2 628 489,46 zł. 
Zobowiązanie pierwotne, wynikające z umowy kredytu o której mowa wyżej, 
zamykało się, na dzień zawarcie umowy kredytu z 31 grudnia 2012 r. kwotą 2 640 
392,00,00 zł. Do dnia zawarcia porozumień z dnia 28 kwietnia 2014 r. zobowiązanie 
to zmniejszyło się do kwoty 2 117 808,00 zł i było płatne w 96 ratach do 20 grudnia 
2020 r. Kredyt był oprocentowany według zmiennej stopy procentowej 
obowiązującej w okresach płatności odsetek, w dniu zawarcia umowy 
oprocentowanie powiększone o marżę banku wynosiło 11,79% (marża 7,25%) 
według WIBOR 1 M. 

 [dowód akta kontroli str.2210] 

Zawarcie przedmiotowych porozumień, tj. nabycie odpłatnej usługi finansowej, nie 
zostało w Gminie Przemków poprzedzone postępowaniem w sprawie zamówienia 
publicznego przeprowadzonym zgodnie z PZP. Z analizy rejestru zamówień, rejestru 
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zawartych w 2014 r. umów, wynikało, że postępowania w tych sprawach nie były 
prowadzone.  

[dowód akta kontroli str. 1952 – 1955] 

Koszt pozyskania finasowania spłaty i obsługi długu Gminy Przemków wynikający 
z  przedmiotowych porozumień zamykał się kwotą ogółem 6 733 663,22 zł. Okres 
związania umowami był w każdym przypadku dłuższy niż rok. 
Wartość wynagrodzenia usługodawców (koszty odsetek umownych, marży 
i prowizji), o którym mowa wyżej, wyrażona w euro po  kursie średnim NBP z dnia 
zawarcia porozumienia wynosiła: 
- Porozumienie (…) z dnia 28 kwietnia 2014r. - 196 302,64 euro,  
- Porozumienie (…) z dnia 28 kwietnia 2014r. – 68 140,34 euro, 
- Porozumienie (…) z dnia 28 kwietnia 2014r. – 1 213 278,75 euro, 
- Porozumienie z firmą z Łodzi nr (…)z 8 sierpnia 2014 r. - 121 060,46 euro 

[dowód akta kontroli str. 2114 – 2284] 

Zawarcie przedmiotowych porozumień, tj. nabycie odpłatnej usługi finansowej, nie 
zostało w Gminie Przemków poprzedzone przeprowadzeniem postępowania 
w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z PZP. Zawarcie porozumień (…), (…) 
i (…) poprzedzono zapytaniem ofertowym z dnia 19 czerwca 2013r. skierowanym 
wyłącznie do firmy (…) oraz do (…) z terminem przedstawienia ofert do 21 czerwca 
2013 r.  

 [dowód akta kontroli str. 2311 – 2321] 

W odpowiedzi na wspomniane wyżej pismo (…) oraz firma (…) przedstawiły w 
wymaganym terminie oferty dotyczące restrukturyzacji zadłużenia, które poddano 
pod ocenę prof. (…). 

 [dowód: akta kontroli str. 2312, 2313, 2314, 2316, 2317, 2321, 2471, 2472, 2485 - 2508] 

Z przeprowadzonej przez profesora (…) analizy wynikało, że racjonalną ofertę 
przedstawił (…) i tę ofertę rekomendował uzasadniając to następująco: 
-  oferta (…) była tańsza o około 5 mln zł od oferty firmy z Łodzi, 
- (…) należy do Spółdzielczej Grupy Kapitałowej, która jest w stanie (ze względu 
na odpowiedni współczynnik adekwatności kapitałowej) rzetelnie wypełnić umowę 
restrukturyzacyjną, 
- zarządzanie rozproszonym zadłużeniem jakie ma Gmina Przemków wymaga 
restrukturyzacji. 
Profesor rekomendował ofertę (…) dotyczącą konsolidacji i restrukturyzacji trzech 
kredytów na sumę 12 221 864,00 zł bez zastrzeżeń. 

[dowód akta kontroli str. 2471 – 2471] 

 
Dodatkowo, (…), na zapytanie Gminy z dnia 6 grudnia 2013 r., pismem z dnia 9 
grudnia 2013 r. poinformował, że potwierdza gotowość do zawarcia umowy na 
restrukturyzację kredytów długoterminowych (zaciągniętych w (…)) na warunkach 
przedstawionych w piśmie z dnia 11 lipca 2013 r. tj. pod warunkiem opracowania 
przez Gminę programu naprawczego. Prezes Zarządu (…), w związku z 
prowadzona kontrolą NIK, pismem z dnia 26 października 2015 r. poinformowała, że 
(…) prowadzi pełną obsługę Gminy Przemków i w związku z tym sytuacja finansowa 
Gminy jest Bankowi znana. Pomimo nie najlepszej (w ocenie Banku) kondycji 
finansowej Gminy bank był gotowy, na korzystnych warunkach zrestrukturyzować 
zadłużenie Gminy, z zaznaczeniem jednak opracowania i wdrożenia programu 
naprawczego. 

[dowód akta kontroli str. 2304, 2312] 

Z analizy przedstawionych ofert restrukturyzacji zadłużenia (w całym okresie 
obowiązywania według stanu na koniec maja 2013 r.) wynikało, że oferty złożone 
przez (…) oraz firmę (…) sprowadzały się do konsolidacji zadłużenia wobec Banku 
wynikającego z zaciągniętych kredytów 1839/2012 i 1843/2012 oraz pożyczki 
zaciągniętej w firmie z Łodzi w kwocie ogółem 12 221 864,00 zł (według stanu na 
koniec maja 2013 r.). 



 

24 

Z porównania ofert wynikało, że w przypadku oferty (…) spłata kapitału wraz z 
odsetkami zamknie się kwotą 18 909 792,43 zł w tym prowizja Banku 6% - 
733 311,84 zł, to w przypadku oferty firmy (…) całkowita kwota spłaty wynosiła 
23 352 068,65 zł w tym prowizja 775 871,22 zł i w tej sytuacji była o 4 442 096,22 zł 
droższa.  

[dowód akta kontroli str. 2313 – 2321, 2485 – 2508, 2 509] 

Były Burmistrz Przemkowa, odnośnie trybu udzielenia zamówienia firmie (…) 
poinformował, że negocjacje z firmą (…) były prowadzone jeszcze przed 
wystosowaniem oferty (z dnia 19 czerwca 2013 r.) i stwierdził, że nie pamięta w 
jakiej sytuacji pojawiła się firma (…) ze swoimi propozycjami. Burmistrz wskazał 
również, że „wydaje mu się, że było wszczęte postępowanie w trybie PZP” i że „były 
ogłoszenia ale nie było zainteresowania”. Dalej wskazał, że nie wie dlaczego przy 
wyborze firmy (…) nie stosowano przepisów ustawy prawo zamówień publicznych i 
nie jest wstanie tego logicznie uzasadnić.  

[dowód akta kontroli str. 2306 – 2310] 

Odnośnie zawarcia umów mniej korzystnych finansowo niż propozycja (…) były 
Burmistrz wskazał, że znana jest mu opinia prof. (…) dotycząca ofert restrukturyzacji 
i, że opinia ta została przez niego przyjęta pozytywnie. Zapytany dlaczego nie 
postąpił tak jak zalecono w ofercie  odpowiedział, że przy negatywnym stanowisku 
Rady Miejskiej brak było możliwości podpisania umowy (z Bankiem) w 2014 r. Były 
Burmistrz stwierdził, że Rada Miejska była negatywnie nastawiona do zawarcia 
umowy z (…) także 
i w 2013 r. a działania te były prowadzone przez metodę „zdejmowania z porządku 
obrad konkretnego zagadnienia” (analiza protokołów posiedzeń Rady Gminy z lat 
2013, 2014 nie potwierdziła wyjaśnień byłego Burmistrza). Były Burmistrz wskazał, 
że przez dwa lata Rada Miejska nie uchwaliła budżetu i WPF Dalej Burmistrz 
poinformował, że w chwili podpisywania umów (nr (…)) Rada w dalszym ciągu 
zajmowała negatywne stanowisko „zdejmując z porządku obrad zagadnienia 
związane z restrukturyzacją zadłużenia”.  

[dowód akta kontroli str. 2306 – 2310] 

W sprawie zawarcia przedmiotowych umów z firma (…) wyjaśnienia złożyła 
Skarbnik Gminy Przemków wskazując, że decyzje w tym zakresie samodzielnie 
podejmował były Burmistrz. Oceniając fakt podpisania umów stwierdziła, że była to 
„decyzja absurdalna” i uważa zawarte porozumienia za niekorzystne dla Gminy 
Przemków. Przedstawiając okoliczności podpisania przedmiotowych porozumień 
Skarbnik stwierdziła, że jeszcze przed rozpoczęciem sesji Rady Miejskiej 
w Przemkowie w dniu 25 kwietnia 2014 r. były Burmistrz zakomunikował, że bez 
względu na decyzję Rady Skarbik ma pozostać w Urzędzie i podpisać porozumienia 
z firma (…) Skarbik wyjaśniała, że przedmiotowe porozumienia zostały podpisane 
nie 28 kwietnia 2014r. lecz bezpośrednio po sesji Rady Miejskiej w dniu 25 kwietnia 
2014 r.  
Skarbnik w sprawie przygotowania dokumentacji niezbędnej do zawarcia umów 
z (…) wyjaśniała, że były Burmistrz nie wydał jakichkolwiek poleceń mających na 
celu jej przygotowanie. Skarbnik stwierdziła, że były Burmistrz nie kierował się 
zaleceniami zawartymi w opinii prof. (…) i że mając na uwadze działania byłego 
Burmistrza w przedmiotowej sprawie nie wie po co zlecił wykonanie takiego 
opracowania.  

[dowód akta kontroli str. 2287 – 2304] 

Pismem z dnia 17 kwietnia 2015 r., działająca na zlecenia Gminy Przemków 
kancelaria prawna przedstawiła opinię, analizę prawną porozumień zawartych 
z firma (…) z której wynikało, że porozumienia zostały zawarte w taki sposób, że 
bez zgody firmy (…) przeniesienie zobowiązań wobec tej firmy nie jest możliwe. 
W razie naruszenia przez Gminę postanowień porozumienia w szczególności 
terminów i wysokości płatności jakiejkolwiek należności przysługującej firmie (…), 
podmiot ten będzie miał prawo do postawienia w stan natychmiastowej 
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wymagalności wierzytelności objętej porozumieniem wraz z prawem do naliczenia 
odsetek. Zgoda firmy (…) , o której mowa, musi być sporządzona pod rygorem 
nieważności w formie pisemnej. 

[dowód akta kontroli str. 2510 – 2513] 

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

1. W 2014 r. zawarto cztery umowy na usługi o charakterze kredytowym 
(pożyczkowym) z pomięciem stosowania ustawy PZP, czym naruszono art. 7 ust 3 
PZP. Zgodnie z treścią obowiązującego art. 4 pkt 8 PZP, ustawy nie stosowało się 
do zamówień, których wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości 
kwoty 30 000 euro. Tymczasem wartość ta liczona zgodnie z art. 34 ust 4 PZP 
została przekroczona w przypadku każdego z zawartych porozumień i wynosiła 
odpowiednio:  

 porozumienie (…) z dnia 28 kwietnia 2014r. - 196 302,64 euro,  

 porozumienie (…) z dnia 28 kwietnia 2014r. – 68 140,34 euro, 

 porozumienie (…) z dnia 28 kwietnia 2014r. – 1 213 278,75 euro, 

 porozumienie z firmą z Łodzi nr (…)z 8 sierpnia 2014r. - 121 060,46 euro. 

2. Zawierając wyżej wymienione porozumienia były Burmistrz Przemkowa działał 
niegospodarnie. Zawarto niekorzystne, dla Gminy porozumienia z firmą (…), 
ponieważ koszt usługi finansowej był wyższy od oferowanego przez (…) 
rozwiązania o 4 442 096,22 zł. Ponadto, konstrukcja prawna przedmiotowych 
porozumień uniemożliwiała odstąpienie od tak zawartych umów bez niekorzystnego 
dla Gminy skutku finansowego w postaci konieczności spłaty całości zobowiązań 
objętych porozumieniami wraz z należnymi odsetkami i prowizją firmy (…).  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

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

4.1. Ewidencję księgową kapitału kredytów i pożyczek prowadzono w księgach 
rachunkowych budżetu Gminy, zaś w księgach Urzędu prowadzono ewidencję 
odsetek naliczanych w chwili zapłaty, rozumianych jako koszty obsługi długu. 
Odsetki za zwłokę od nieterminowych płatności wobec kontrahentów klasyfikowano 
w § 458 „Pozostałe odsetki” stosownie do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych21. 

[dowód: akta kontroli str. 1930-1939] 

4.2. Wykorzystywanie finansowania w parabankach ujmowano w sprawozdaniach 
budżetowych Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń 
i gwarancji, w kolumnie pozostałe krajowe instytucje finansowe. W sprawozdaniu 
Rb-Z za IV kwartał 2013 r. wykazano kwotę zobowiązań 3.773.130,67 zł22, zaś 
za IV kwartał 2014 r. kwotę 13.283.707,25 zł23.  

[dowód: akta kontroli str.131-141] 

                                                      
21 Dz. U. z 2010 r. Nr 38, poz. 207 ze zm. 
22 Wobec firmy z Łodzi z 26.09.2011 r (3.011.000 zł); (…)MW TRADE 22.02.2013 (762.130,67zł). 
23 Wobec (…)MWT z 28.04.2014 r. (9.190.000 zł); (…)Magellan z 8.08.2014 r. (1.980.288 zł); (…)Magellan z 30.09.2014 r. 
(2.113.419,25 zł). 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

5. Zarządzanie zobowiązaniami i płynnością finansową 

5.1. W latach 2013-2015 (I półrocze) Gmina nie posiadała płynności finansowej. 
Zobowiązania wymagalne stanowiły kwotę 2 264 869,19 zł według stanu na 
1 stycznia 2013 r., 6 243 800,41 zł według stanu na 1 stycznia 2014 r., 
4 454 704,19 zł, natomiast na dzień 1 stycznia 2015 r. a 5 158 541,35 zł  na dzień 
30 czerwca 2015 r. Zapłata zobowiązań po terminie skutkowała poniesieniem przez 
Gminę odsetek za zwłokę w łącznej kwocie 609 052,23 zł, z czego: w 2013 r. – 
479 514,44 zł, w 2014 r. – 109 665,29 zł i w I półroczu 2015 r. – 19 872,50 zł.  

 [dowód: akta kontroli str.131-134; 135-138; 139-141; 1190-1219] 

5.2. Brak równowagi finansowej budżetu Gminy w 2013 r. i 2014 r. (okresowa utrata 
płynności) była powodem zaciągnięcia pożyczek krótkoterminowych, które nie 
zostały spłacone do końca roku budżetowego. 

W 2013 r. zaciągnięto pożyczkę krótkoterminową w (…) w kwocie 1 056 000,0 zł, 
która do końca roku nie została spłacona w wysokości 586 666,68 zł, tj. w 55,56%. 
W 2014 r. ze względu na brak środków finansowych nie została spłacona również 
pożyczka krótkoterminowa z firmy z Łodzi  w kwocie 2 113 419,25 zł, co stanowiło 
76,29% zaciągniętego w dniu 30 września 2014 r. zobowiązania (2 770 413,98 zł) 
oraz krótkoterminowy kredyt inwestycyjny z (…) w kwocie 628 400,0 zł, co stanowiło 
74,95% zaciągniętego w dniu 18 czerwca 2014 r. zobowiązania (838 400,0 zł). 

(dowód: akta kontroli str. 1381-1401; 1416-1425; 1592-1603; 1640-1654) 

5.3. Analizą objęto stan rachunku bieżącego Gminy, w zakresie dochodów 
i wydatków na koniec poszczególnych kwartałów w latach 2013-2015 (I półrocze).  

Na rachunku bieżącym dochodów Gminy pozostawała kwota 451 035,03 zł koniec 
marca 2013 r., 12 679,17 zł na koniec września 2013 r., 460 789,68 zł na koniec 
grudnia 2013 r., 901 944,18 zł na koniec grudnia 2014 r., 36 779,27 zł na koniec 
marca 2015 r. i 16 335,06 zł na koniec czerwca 2015 r. Saldo debetowe 
występowało na koniec czerwca 2013 r. (kwota -145 155,76 zł), na koniec marca 
2014 r. (kwota -731.798,39 zł), na koniec czerwca 2014 r. (kwota -623 503,38 zł) 
oraz na koniec września 2014 r. (kwota – 239 128,89 zł). 

Na rachunku bieżącym wydatków Gminy pozostawała kwota 37 128,16 zł na koniec 
marca 2013 r., 11 130,40 zł na koniec czerwca 2013 r., 13 230,93 zł na koniec 
marca 2014 r., 13 103,26 zł na koniec czerwca 2014 r., 5 774,77 zł na koniec 
września 2014 r., 46 894,28 zł na koniec marca 2015 r. i 749,22 zł na koniec 
czerwca 2015 r. Saldo debetowe występowało na koniec września 2013 r., zaś 
zerowe na koniec grudnia 2013 r. i 2014 r.  

Utrzymujące się saldo debetowe na rachunku bieżącym dochodów w okresie od 
połowy 2013 r. do września 2014 r. świadczyło o utracie płynności finansowej 
Gminy. 

Na lokatach bankowych  nie umieszczano środków pozostających na rachunku 
bakowym. 

[dowód: akta kontroli str.933 -972; 1930-1939] 

Gmina posiadała wolne środki finansowe na koniec 2013 r. w kwocie 
1 154 413,52 zł, a na koniec 2014 r. w kwocie 1 449 610,39 zł. Środki te nie były 
dostępne na rachunkach bankowych lecz jak wyjaśniła Skarbnik, wynikały 
z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Skarbnik wskazała że były 
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to środki z rozliczeń oraz bilansu i choć fizycznie ich nie ma, można nimi pokryć 
wydatki. 

[dowód: akta kontroli str.973-984; 1746] 

5.4. W zawartych w dniu 28 kwietnia 2014 r. porozumieniach nr (…) i nr (…) w 
sprawie ustalenia warunków spłaty zobowiązań Gminy w zakresie wierzytelności 
odpowiednio w kwocie 1 607 000 zł i w kwocie 1 248 000 zł, powstałej z tytułu 
zawartej przez Gminę umowy pożyczki z dnia 26 września 2011 r. oraz nr (…) w 
sprawie ustalenia warunków spłaty zobowiązań Gminy w zakresie wierzytelności w 
kwocie 6.335.000 zł, powstałej z tytułu zawartej przez Gminę Umowy nr (…)o kredyt 
długoterminowy z dnia 31 grudnia 2012 r.– przyjęto zapisy stanowiące o tym, że 
oprocentowanie równe stopie WIBOR 6M powiększone o stałą marżę w wysokości 
7,83 % ulegnie zwiększeniu do wysokości odsetek maksymalnych w przypadku 
niedotrzymania przez Gminę terminów płatności którejkolwiek z rat określonych w § 
4 porozumień. Zgodnie z § 8 ust. 2 tych umów, przeniesienie przez Gminę 
zobowiązań wynikających z zawartych porozumień było niedopuszczalne bez 
uprzedniej pisemnej akceptacji (…). 
W dniu 6 maja 2014 r. Gmina wystąpiła do (…) z prośbą o pisemną akceptację 
przeniesienia przez Gminę jej zobowiązań wynikających z ww. porozumień 
na podmioty finansujące. (…) skorzystał z wynikającego z art. 356 § 2 ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny24 (dalej: „KC”) prawa do odmowy przyjęcia 
świadczenia od osoby trzeciej, w przypadkach w których wierzytelność była 
niewymagalna. 

 [dowód: akta kontroli str. 1841-1846] 

5.5. W związku z zadłużeniem Gminy powodującym kłopoty w realizacji jej zadań 
publicznych oraz niemożliwością regulowania zaciągniętych zobowiązań , Uchwałą 
z dnia 25 czerwca 2013 r. Rada Miejska zobowiązała byłego Burmistrza 
do opracowania programu naprawczego, o którym mowa w art. 224 UFP oraz 
do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pożyczki z budżetu państwa na pokrycie 
zobowiązań nieznajdujących pokrycia w realnych dochodach Gminy. 
Jak ustalono, w okresie do końca 2013 r. były Burmistrz nie zlecił opracowania 
programu naprawczego, niezbędnego do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie 
pożyczki z budżetu państwa. Nieważność ww. uchwały stwierdził w dniu 22 lipca 
2013 r. Wojewoda Dolnośląski, jako podjętej z przekroczeniem kompetencji 
przysługujących Radzie Miejskiej. 
Były Burmistrz wyjaśnił, że pierwszą wersję programu naprawczego opracowywano 
na podstawie umowy z dnia 17 kwietnia 2013 r. Wskazał, że program został 
przedłożony na posiedzenie Rady, przy czym nie pamiętał czy został „zdjęty” 
z obrad, czy nie został przyjęty przez Radę Miejską. Kolejny program naprawczy 
został opracowany przez sp. Z o.o. i zaprezentowany na którymś z posiedzeń Rady. 
Rada Miejska przedłożyła uwagi, po uwzględnieniu których program został 
ponownie przedstawiony. Nie został jednak przyjęty. Burmistrz wyjaśnił, że nie 
wystąpił z wnioskiem o udzielenie pożyczki z budżetu państwa, ponieważ nie było 
opracowanego programu naprawczego, nie było WPF, nie było spełnionych 
warunków wynikających z ustawy o finansach publicznych. 

[dowód: akta kontroli str. 1220-1312] 

Uchwałą z dnia 18 grudnia 2014 r. Kolegium RIO we Wrocławiu, działając 
na podstawie art. 240a ust. 1 UFP, wezwało Gminę do opracowania i uchwalenia 
programu postępowania naprawczego oraz przedłożenia go Izbie do zaopiniowania, 
w terminie 45 dni od dnia otrzymania wezwania. Przyczyną powyższego był brak 

                                                      
24 Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.  
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możliwości uchwalenia budżetu Gminy Przemków na 2015 r. z zachowaniem zasad 
określonych w art. 243-244 UFP oraz zagrożenia realizacji zadań publicznych.  

[dowód: akta kontroli str. 1314-1315] 

W wyznaczonym terminie (do 6 lutego 2015 r.) program postępowania naprawczego 
nie został uchwalony przez Radę Miejską i przedłożony RIO. Program postępowania 
naprawczego Gminy został przyjęty dopiero uchwałą Rady Miejskiej z dnia 19 lutego 
2015 r., zatem po siedmiu miesiącach od uchwały RIO zobowiązującej do jego 
opracowania. Program ten obejmował lata 2015-2018. W dniu 25 marca 2015 r. 
został pozytywnie zaopiniowany przez RIO we Wrocławiu. W okresie realizacji 
programu naprawczego Rada Miejska nie planowała deficytu budżetu w żadnym 
roku budżetowym, jak też zaciągania nowych zobowiązań (kredytów) 
zwiększających zadłużenie Gminy.  

[dowód: akta kontroli str. 1316-1335; 1336-1343] 

W dniu 14 października 2015 r. zawarto umowę na przygotowanie aktualizacji 
programu postępowania naprawczego oraz usługi doradcze przy restrukturyzacji 
zadłużenia. Przedmiotowa umowa obejmowała m.in. przeprowadzenie do dnia 
29 lutego 2016 r. procedury ubiegania się o pożyczkę z budżetu państwa.  

 [dowód: akta kontroli str.1348-1354] 

5.6. Na utratę przez Gminę płynności finansowej, a tym samym możliwości 
finansowania długu wskazała RIO we Wrocławiu już po kontroli doraźnej 
przeprowadzonej w grudniu 2011 r. w zakresie długu oraz realizacji zamówień 
publicznych Gminy. Stwierdzono wtedy, że problemy w regulowaniu zaciągniętych 
zobowiązań, w celu realizacji zadań publicznych, pojawiły się już w 2010 r., a 
w pierwszych trzech kwartałach 2011 r. uległy znacznemu pogorszeniu. W związku 
z brakiem zachowania płynności finansowej w 2010 r. i 2011 r. Gmina w celu 
pozyskania środków na realizację zadań publicznych korzystała z pożyczek 
o znaczących dla budżetu Gminy kosztach obsługi, otrzymanych od firm 
prywatnych. W dniu 26 września 2011 r. z firmą z Łodzi zawarto umowę pożyczki na 
kwotę 3 656 527,0 zł z okresem spłaty na lata 2012-2020 (108 rat miesięcznych). 
W dniu podpisania umowy, koszty jej obsługi stanowiły kwotę 2.535.088,76 zł.  
W wyniku przeprowadzonej kontroli, RIO wniosła o podjęcie niezbędnych działań 
w celu wyeliminowania nieprawidłowości opisanych szczegółowo w protokole 
kontroli, celem niedopuszczenia do ich ponownego wystąpienia w przyszłości.  

[dowód: akta kontroli str. 985-1117] 

Przeprowadzona w 2013 r. przez RIO we Wrocławiu kontrola zadłużenia Gminy 
w latach 2011-2012 wykazała m.in. zaciąganie kredytów i pożyczek w kwocie 
przekraczającej limit określony w uchwale budżetowej Gminy, zaniżenie 
w sprawozdaniach Rb-NDS za okres od początku roku do 31 marca 2012 r. 
i do 30 września 2012 r. w pozycji D11 „kredyty i pożyczki” wykonania przychodów 
z tytułu kredytów i pożyczek o wielkość kredytu wykorzystanego ponad limit, 
nieterminowe regulowanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

[dowód: akta kontroli str.1118-1145] 

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

1. Niewłaściwe zarządzanie płynnością finansową, tj. brak zapewnienia środków na 
pokrycie niezbędnych zaplanowanych wydatków i rozchodów, skutkujące 
powstawaniem istotnie wysokich zobowiązań wymagalnych oraz zaciąganiem 
zobowiązań na warunkach mniej korzystnych od rynkowych.  

[dowód: akta kontroli str.131-134; 135-138; 139-141; 1190-1219] 
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2. W porozumieniach nr (…), nr (…) i nr (…) z dnia 28 kwietnia 2014 r., były 
Burmistrz przyjął niekorzystne dla Gminy zapisy ujęte 
§ 8 ust. 2 tych umów, naruszające zasadę równości stron stosunku prawnego, gdyż 
przeniesienie przez Gminę jej zobowiązań wynikających z tych porozumień było 
niedopuszczalne jedynie za uprzednią pisemną akceptacją (…). 

Były Burmistrz wyjaśnił, że nie miał informacji, iż zapis ten może blokować dalsze 
postępowania restrukturyzacyjne. Nie pamiętał czy porozumienia te podlegały opinii 
radcy prawnego. 

Na powyższą okoliczność Skarbnik wyjaśniła, że według niej wcześniejsza spłata 
zobowiązań Gminy wynikających z ww. porozumień skutkowałaby poniesieniem 
przez Gminę dodatkowych kosztów. W tym zakresie zasięgano opinii z kancelarii 
prawnej obsługującej Urząd. W opinii z dnia 17 kwietnia 2015 r. Kancelaria zaleciła 
rozpoczęcie stosownych negocjacji z (…). Według wydanej opinii, bez zgody tego 
podmiotu nie ma możliwości zawarcia umowy w przedmiocie przejęcia długu 
i istnieje ryzyko dalszego dochodzenia przez (…) wierzytelności pomimo spłaty bez 
jego zgody przez podmiot trzeci. 

[dowód: akta kontroli str. 1841-1846; 1881-1886;1925-1928]  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

 

 

 

IV. Uwagi i 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 Kontroli25, wnosi o: 

1. Niezaciąganie zobowiązań długoterminowych bez zgody Rady Miejskiej i opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

2. Udzielanie zamówień na usługi o charakterze pożyczkowym/kredytowym 
wykonawcom wybranym zgodnie z przepisami PZP. 

3. Niezawieranie umów z zakresu obsługi finansowej Gminy Przemków, 
w szczególności umów dotyczących restrukturyzacji zadłużenia Gminy bez rzetelnej 
analizy długoterminowych skutków tych operacji w kontekście ich wpływu 
na bezpieczeństwo finansowe Gminy. 

4. Rzetelne wykorzystywanie posiadanych opinii i analiz eksperckich w zakresie 
stosowania operacji finansowych na warunkach zbliżonych do warunków 
rynkowych.  

5. Zapewnienie wdrożenia opracowanego programu naprawczego dla Gminy 
Przemków przyjętego przez Radę Miejską w lutym 2015 r. 

6. Zapewnienie realizacji planu wydatków na obsługę długu, niezgodnie 
z art. 211 ust. 1, 4, i 5 UFP oraz art. 254 pkt 3 UFP. 

 

 

                                                      
25 Dz. U. z 2015 r., poz.1096. 
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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 
wykorzystania uwag i 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. 

Wrocław, dnia        listopada 2015 r. 
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