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Wstęp 

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, działając na podstawie art. 10a 

ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych1 uchwałą z dnia 2 września 2011 r.  

nr 22/64/2011 postanowiło sporządzić raport o stanie gospodarki finansowej Miasta i Gminy 

Praszka. Zgodnie z wymienionym przepisem, na podstawie wyników działalności nadzorczej, 

kontrolnej i opiniodawczej, w razie potrzeby wskazania organom jednostki samorządu 

terytorialnego powtarzających się nieprawidłowości lub zagrożenia niewykonania 

ustawowych zadań, izba przedstawia raport o stanie gospodarki finansowej tej jednostki. 

Powyższa decyzja została podjęta w wyniku wstępnej analizy wyników działalności 

nadzorczej i opiniodawczej dotyczącej Gminy Praszka, a także w związku z wnioskiem 

Gminy Praszka, z dnia 5 sierpnia 2011 r., o sporządzenie raportu o stanie gospodarki 

finansowej gminy, związanym z ubieganiem się przez Gminę Praszka o pożyczkę z budżetu 

państwa. Nadmienić należy również, iż uchwałą Nr 74/IX/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. 

Rada Miejska w Praszce uchwaliła Program postępowania naprawczego finansów Gminy 

Praszka. Wojewoda Opolski nie podjął środków nadzorczych w odniesieniu do tej uchwały 

oraz wydał pozytywną opinię o zgodności z prawem przedsięwzięć proponowanych przez 

Gminę Praszka w ramach programu. 

Raport obejmuje analizę finansów gminy w latach 2009 i 2010 oraz w pierwszym 

półroczu 2011 r., ze szczególnym uwzględnieniem realności planowania wielkości 

budżetowych. Następnie przedstawiono wyniki działalności nadzorczej i opiniodawczej RIO 

w Opolu w odniesieniu do Gminy Praszka, a także wyniki kontroli doraźnej przeprowadzonej 

na przełomie września i października br. Raport zamyka się podsumowaniem i wnioskami. 

Ze względu na termin prac nad raportem przypadający na okres niezamkniętego roku 

budżetowego i zarazem konieczność uwzględnienia w analizie danych za rok 2011, w celu 

zachowania porównywalności danych pomiędzy zakończonymi latami 2009 i 2010, a rokiem 

bieżącym – na potrzeby analizy w stosunku do roku 2011 przyjęto wielkości planowane wg 

stanu na 30 czerwca 2011 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55 poz. 577 z późn. zm.) 
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1. Miasto i Gmina Praszka – podstawowe informacje 

1.1. Organizacja gminy 

Praszka jest gminą miejsko-wiejską o charakterze przemysłowo-rolniczym. Położona jest 

w północno-wschodniej części województwa opolskiego, w powiecie oleskim i zajmuje 

powierzchnię 102,8 km2. Miasto i Gminę Praszka wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. 

zamieszkiwały 13 724 osoby2. Siedzibą gminy jest Miasto Praszka leżące w środkowo-

zachodniej części gminy, w międzyrzeczu Prosny i Wyderki. Miasto i Gmina Praszka 

położone jest przy trasie Łódź - Opole, w połowie drogi między Wieluniem a Kluczborkiem  

i Olesnem.  

W Gminie ma swoją siedzibę kilka zakładów przemysłowych. Łącznie na jej terenie 

działa ponad 1280 podmiotów gospodarczych3. Według stanu na dzień 30 września 2011 r.  

w Gminie Praszka  było zarejestrowanych 614 osób bezrobotnych4.  

Organizację i zasady działania Miasta i Gminy Praszka określa ustawa z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze tj. statut 

Gminy uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Praszce nr 174/XVIII/2008 z dnia 26 czerwca 

2008 r. oraz regulamin organizacyjny przyjęty Zarządzeniem nr Or. I. 0152/6/2004 

Burmistrza Miasta i Gminy Praszka z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie nadania Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Praszce. 

Burmistrz Miasta i Gminy Praszka będący organem wykonawczym realizuje zadania 

gminne przy pomocy Urzędu Miejskiego w Praszce oraz jednostek organizacyjnych tj.: 

 Publicznego Przedszkola nr 1, 

 Publicznego Przedszkola nr 2, 

 Zespołu Placówek Specjalnych, 

 Oddziału Przedszkolnego przy PSP w Ganie, 

 Oddziału Przedszkolnego przy PSP w Kowalach, 

 Oddziału Przedszkolnego przy PSP w Przedmościu, 

 Publicznego Przedszkola w Strojcu, 

 Oddziału Przedszkolnego przy PSP w Wierzbiu, 

 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2, 

 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3, 

 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4, 

 Publicznej Szkoły Podstawowej w Ganie, 

 Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalach, 

 Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedmościu, 

 Publicznej Szkoły Podstawowej w Strojcu, 

 Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbiu, 

 Gimnazjum Publicznego, 

 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

                                                             
2
 Ludność wg stanu na dzień 31.12.2010 r. – dane GUS 

3
 Informacje z serwisu internetowego Gminy Praszka 

4
 Dane z serwisu internetowego Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie 
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Na terenie gminy funkcjonuje również 16 jednostek pomocniczych -  sołectw. Ponadto 

gmina posiada Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Bibliotekę Publiczną z 4 filiami  

i Muzeum. 

Zgodnie z informacją zawartą w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 r. Miasto  

i Gmina Praszka posiadało na dzień 31 grudnia 2010 r. udziały w spółkach: 

 P.P.U. GOSKOM Sp. z o.o. - 100% udziałów o wartości 2 784 000 zł, 

 Oczyszczalnia Ścieków Praszka Sp. z o.o. - 35,2% udziałów o wartości 17 600 zł, 

 Energia Praszka Sp. z o.o. - 34,0% udziałów o wartości 3 065 000 zł, 

 Eko-Region Sp. z o.o. - 6 udziałów o wartości 30 000 zł. 
 

1.2. Zakres realizowanych zadań 

 

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym5 Miasto i Gmina 

Praszka realizuje: 

 zadania własne wynikające z wyżej wymienionej ustawy, 

 zadania z zakresu administracji rządowej zlecone odrębnymi ustawami, 

 zadania na podstawie porozumień z powiatem w celu realizacji zadań inwestycyjnych  

i zakupów inwestycyjnych. 

 

1.3. Mienie komunalne 

 

Na podstawie informacji o stanie mienia komunalnego w zakresie gospodarki 

nieruchomościami wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. załączonej do sprawozdania 

opisowego z wykonania budżetu Gminy Praszka za 2010 r. wynika, że Miasto i Gmina 

Praszka dysponowało prawem własności do nieruchomości gruntowych o powierzchni 

ogólnej 394,2223 ha. Udział powierzchni gruntów komunalnych w ogólnej powierzchni gminy 

wynosi 3,83%. W posiadaniu Gminy Praszka są: 

 grunty w użytkowaniu wieczystym     - 30,6842 ha, 

 grunty w dzierżawie         - 49,3075 ha, 

 grunty oddane w trwałym zarządzie     - 10,0471 ha, 

 grunty w posiadaniu sołectw       - 41,2285 ha, 

 grunty administrowane przez Spółkę GOSKOM  -   1,4926 ha, 

 grunty pod drogami             - 181,1526 ha, 

 grunty pod obiektami użyteczności publicznej  -   8,2539 ha, 

 pozostałe grunty         -  72,0559 ha. 

 

Poza gruntami własnymi Miasto i Gmina Praszka jest użytkownikiem wieczystym gruntów 

stanowiących własność Skarbu Państwa o powierzchni 4,1320 ha. Gmina Praszka posiada 

nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, w stosunku do których nie zostały 

wydane jeszcze decyzje komunalizacyjne o powierzchni 23,6277 ha.  

W okresie od 1 listopada 2009 do końca 2010 r. Gmina Praszka nabyła prawo własności 

do nieruchomości o powierzchni łącznej 22,7952 ha w tym: 

 

 

                                                             
5
 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
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 w drodze komunalizacji       22,4203 ha, 

 w drodze umów cywilno-prawnych      0,3749 ha. 

W tym samym okresie sprzedane zostały nieruchomości, do których przysługiwało 

gminie prawo własności o powierzchni łącznej 0,8604 ha oraz dokonano przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności o powierzchni 0,9404 ha. 

Na koniec 2010 r. Miasto i Gmina Praszka posiadało obciążenia hipoteczne nieruchomości: 

 księga wieczysta nr 29195 obejmująca nieruchomość hali sportowej i stadionu – 

1 395 000 zł, 

 hipoteka zwykła z tytułu kredytów udzielonych Spółce ENERGIA PRASZKA SP z o.o. 

-1 000 000 zł, 

 hipoteka kaucyjna z tytułu kredytu udzielonego Spółce ENERGIA PRASZKA  

SP z o.o. – 395 000 zł. 

Wszystkie wymienione wyżej hipoteki ustanowione są na rzecz Banku Spółdzielczego w 

Praszce oraz Banku Spółdzielczego w Pajęcznie. 

Wykonane dochody w zakresie gospodarki gruntami wyniosły na dzień 31 grudnia 2010 r.: 

 z dzierżawy nieruchomości i najmu lokali  –  296 389,91 zł, 

 sprzedaży nieruchomości -     320 210,45 zł, 

 wieczystego użytkowania -       50 031,73 zł. 

 

1.4. Podstawowe informacje o wykonaniu budżetu 

 

 Kluczowe informacje o stanie finansów jednostki zawiera uchwała budżetowa, która w 

myśl art. 211 u.f.p oraz 51 u.s.g. stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy. 

Zmiany budżetu, tj. planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu 

Miasta i Gminy Praszka w latach 2009-2010 oraz w I półroczu 2011 r. przedstawia 

załącznik 1. 

Uchwałą nr 217/XXV/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rada 

Miejska w Praszce uchwaliła budżet na 2009 r., w wysokości: 

 dochody -     28 982 598 zł, 

 wydatki -      33 464 534 zł, 

 przychody -         5 026 536 zł, 

 rozchody -       544 600 zł. 

W trakcie roku w budżecie wprowadzono uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami 

Burmistrza zmiany, które spowodowały, że budżet na koniec roku wyniósł: 

 dochody -    30 352 581 zł, 

 wydatki -     34 507 159 zł, 

 przychody -      5 338 478 zł, 

 rozchody -      1 183 900 zł. 

Dochody ogółem Gminy Praszka  w 2009 roku wyniosły 29 045 724 zł i zostały wykonane 

w 95,7%. Dochody bieżące stanowiły 92,3% wykonanych dochodów ogółem, a dochody 

majątkowe 7,7%. Wydatki ogółem wyniosły 29 252 893 zł i wykonano je w 84,8%. Wydatki 

bieżące stanowiły 89,6% wydatków ogółem, zaś wydatki majątkowe 10,4%. 

 

Rada Miejska w Praszce uchwaliła uchwałą nr 293/XXXV/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. 

budżet na 2010 r. w wysokości: 
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 dochody   -     30 588 263 zł, 

 wydatki -      34 596 533 zł, 

 przychody -         7 687 895 zł, 

 rozchody -        3 679 625 zł. 

Po dokonanych zmianach w ciągu roku budżet Gminy Praszka wyniósł: 

 dochody -     32 573 872 zł, 

 wydatki -     36 203 142 zł, 

 przychody -         7 308 895 zł, 

 rozchody -        3 679 625 zł. 

 

W 2010 r. dochody ogółem analizowanej jednostki wzrosły o 4,1% w porównaniu do roku 

poprzedniego i wyniosły 30 234 099 zł. W stosunku do przyjętego planu zrealizowano je w 

92,8%. Dochody bieżące stanowiły 88,3%, a majątkowe 11,7% zł dochodów ogółem. 

Wydatki ogółem wyniosły 32 352 682 zł i zostały wykonane w 89,4%. Wydatki bieżące 

stanowiły 84,3% ogółu wydatków, a wydatki majątkowe – 15,7%. 

 

Uchwałą nr 11/III/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rada Miejska 

w Praszce uchwaliła budżet na 2011 r., w wysokości: 

 dochody -    -  33 257 262 zł, 

 wydatki -      36 569 480 zł, 

 przychody -         4 816 218 zł, 

 rozchody -        1 504 000 zł. 

Po dokonanych zmianach na 30 czerwca 2011 r. budżet Gminy Praszka wyniósł: 

 dochody -    34 049 227 zł, 

 wydatki -    38 942 445 zł, 

 przychody -      8 551 218 zł, 

 rozchody -      3 658 000 zł. 

 

Zaplanowane według stanu na 30.6.2011 r. dochody w porównaniu do wykonanych w 

roku ubiegłym wzrosły o 12,6% i wykonano je 45,3%. Stopień wykonania dochodów za I 

półrocze 2011 r. jest niższy od analogicznego wskaźnika za lata 2009 i 2010 (52,7%, 

48,1%). Dochody bieżące stanowiły 84,5%, a majątkowe 15,5% dochodów ogółem. Nastąpił 

również wzrost planowanych wydatków ogółem o 20,4%, które wykonane zostały w 41,3%. 

Wydatki bieżące stanowiły 78,3% ogółu wydatków, a wydatki majątkowe – 21,7%.  

Analizując powyższe ogólne dane należy stwierdzić, iż mając na względzie wykonanie 

dochodów w ostatnich dwu latach na poziomie 30 mln zł, planowanie ich w roku 2011 na 

poziomie 33 – 34 mln może budzić wątpliwości co do realności przyjętego planu. 

 

1.5. Dochody 

 

Kwoty dochodów Gminy Praszka w podziale na dochody własne, dotacje i subwencje w 

latach 2009 – 2011 obrazuje załącznik 2. 

Głównym źródłem dochodów Gminy Praszka w analizowanych latach były transfery z 

budżetu państwa z tytułu dotacji celowych i subwencji, które łącznie stanowiły od 50,4% w 

2009 r. do 57,1% w 2010 r dochodów ogółem.  
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Gmina Praszka w latach 2009 - 2010 oraz w I półroczu 2011 r. otrzymywała z budżetu 

państwa w ramach subwencji ogólnej: część  oświatową, wyrównawczą oraz równoważącą. 

Planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej mieściły się w przedziale od 9 070 260 zł w 

2011 r. do 9 325 040 zł w 2010 r. Na spadek w 2011 roku dochodów z tytułu subwencji 

ogólnej o 2,7% w porównaniu do roku ubiegłego, rzutowało zmniejszenie wpływów z części 

wyrównawczej. W odniesieniu do poszczególnych jej części możemy zauważyć sukcesywny 

wzrost części oświatowej subwencji ogólnej z 7 642 401 zł w 2009 r. do 8 130 195 zł  

w 2011 r. Wzrost subwencji oświatowej w 2011 r. związany jest przede wszystkim z 

planowaną od września podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 7%, a także zmianami w 

strukturze awansu zawodowego nauczycieli. Część wyrównawcza subwencji ogólnej wzrosła 

w 2010 r. o 1,1%, natomiast w 2011 r. nastąpił jej spadek o 34,6%. Odwrotną sytuację 

odnotowano w stosunku do części równoważącej subwencji ogólnej, gdzie w 2010 r. nastąpił 

gwałtowny spadek o 60,4%, a w 2011 r. wzrost o 12,5%. W strukturze dochodów subwencja 

ogólna stanowiła w 2009 r.- 31,4% dochodów ogółem, w 2010 r. – 30,8%, a w 2011 r. - 

26,6%. 

Dochody z tytułu dotacji celowych sukcesywnie rosły na przestrzeni analizowanych lat 

osiągając wielkość od 5 509 599 zł w 2009 r. do zaplanowanych na 2011 r. 8 800 4801 zł. 

Największy udział w strukturze dochodów miały dotacje na zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej. Ich wielkość wahała się od 3 518 497 zł w 2009 r. do 3 805 017 zł w 

2010 r. 

Dochody własne wyniosły od 14 402 206 zł w 2009 r. do zaplanowanych na  

30 czerwca 2011 r. 16 178 486 zł. Głównym źródłem dochodów własnych były udziały w 

podatku dochodowym od osób fizycznych, które wyniosły w 2009 r. 5 609 353 zł, a 

zaplanowane na 2011 r. – 6 228 931 zł. W strukturze stanowiły 19,3% uzyskanych 

dochodów w 2009 r. a w 2011 r. 18,3% zaplanowanych. Drugim źródłem dochodów 

własnych był podatek od nieruchomości, którego wysokość kształtowała się od  

4 297 782 zł w 2009 r. do zaplanowanej wysokości w 2011 r. – 4 720 000 zł.  

Na poziom realizowanych dochodów podatkowych, mają wpływ również udzielane przez 

organy gminy ulgi i zwolnienia podatkowe. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, 

skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na 

podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie umorzeń zaległości oraz rozłożenia na 

raty wyniosły w: 

2009 r. – 2 020 076,80 zł, 

2010 r. – 1 823 481,40 zł, 

I półroczu 2011 r. – 1 108 854,50 zł. 

Poziom udzielonych ulg przedstawia poniższa tabela: 

 

Lata 
Dochody 
ogółem 

Skutki 
obniżenia 
górnych 
stawek 

podatkowych 

Skutki 
udzielonych 

ulg  
i zwolnień 

Skutki 
decyzji w/s 
umorzenia 

Skutki 
decyzji w/s 
rozłożenia 

na raty 

udział 
3:2 

udział 
4:2 

udział 
5:2 

udział 
6:2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2009 29 045 724,09 1 528 524,00 389 536,00 102 016,80 0,00 5,3 1,3 0,4 0,0 

2010 30 234 099,05 1 731 689,00 76 841,00 14 951,40 0,00 5,7 0,3 0,0 0,0 

2011 34 049 226,85 899 574,00 39 806,00 1 332,00 168 142,50 2,6 0,1 0,0 0,5 
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Na stopień realizacji dochodów budżetu wpływ mają także należności z tytułu podatków i 

opłat lokalnych. Zaległości wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2009 r. wyniosły 

1 436 217,49 zł. Prowadzona przez gminę egzekucja należności podatkowych nie przyniosła 

spodziewanych efektów, gdyż w 2010 r. kwota zaległości wzrosła do wysokości 

 2 287 850,10 zł, na dzień 30 czerwca 2011 r. kwota zaległości była nieznacznie niższa i 

wyniosła 2 234 634,71 zł.  

 

Poziom dochodów majątkowych ma wpływ na możliwość realizacji przez gminę 

przedsięwzięć inwestycyjnych. Dochody majątkowe w 2009 r. wykonane zostały w kwocie 

2 246 346 zł, co stanowiło 67,3% planu, a w 2010 r. dochody te wykonano w wysokości  

3 525 929 zł, co stanowiło 65,5% przyjętego planu. W I półroczu 2011 r. dochody majątkowe 

wyniosły zaledwie 11,2% przyjętego planu stanowiąc kwotę 591 550 zł. 

 

Jak widać, na realizację planowanych wielkości po stronie dochodowej mają wpływ: 

 udzielane w trakcie roku budżetowego zwolnienia podatkowe, 

 wymagalne zaległości w dochodach podatkowych i ich nieskuteczna egzekucja,  

 nierealne założenia w zakresie dochodów majątkowych. 

 

1.6. Wydatki 

 

Wielkość wydatków uzależniona była wprost od zgromadzonych przez Gminę Praszka 

dochodów i przychodów. Wykonanie wydatków przez Gminę Praszka, ich dynamikę oraz 

strukturę przedstawia załącznik 3. 

Zaplanowane wydatki budżetowe Miasta i Gminy Praszka zostały wykonane na poziomie  

w 2009 r. – 29 252 893 zł, co stanowiło 84,8%, 2010 r. – 32 352 682 zł, co stanowiło 89,4% a 

na 30 czerwca 2011 r. – 16 094 812 zł, co stanowiło 41,3% przyjętego planu na dany rok. 

We wszystkich latach zarówno w kwotach zbiorczych, jak i w poszczególnych rozdziałach 

klasyfikacji budżetowej, plan nie został wykonany w 100%.  

 W strukturze wydatków w analizowanym okresie dominowały wydatki bieżące, które 

stanowiły odpowiednio 89,6%, 84,3% i 82,8% wszystkich wydatków. Wydatki bieżące 

wzrosły o 4,0% w 2010 r. i o 11,8% w 2011 r. Najważniejszą grupę wydatków bieżących 

stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które w strukturze zajmowały od 39,6% w 

2011 r. do 43,4% w 2009 r. Kwotowo wynagrodzenie i pochodne wyniosły od 12 693 504 zł 

w 2009 r. do 14 099 555 zł w I półroczu 2011 r. Drugą grupę stanowiły pozostałe wydatki, 

które w strukturze wyniosły od 34,9% w 2011 r. do 40,7% w 2009 r. a kwotowo od 

11 900 806 zł w 2009 r. do 12 632 251 zł w 2010 r. Wydatki na obsługę zadłużenia sięgały 

rzędu 68 820 zł w 2009 r. do zaplanowanych na 2011 r – 200 000 zł. Gmina co roku 

planowała znaczne kwoty na wydatki związane z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami, 

jednak na koniec każdego roku nie wykazywano wydatków z tego tytułu. Gmina Praszka 

przeznaczała również wydatki na dotacje, które wahały się od 1 544 455 zł w 2009 r. do 

1 767 195 zł w 2010 r. Dotyczyły one w głównej mierze dotacji dla instytucji kultury 

działających na terenie gminy. 

Dynamika wzrostu wydatków majątkowych była wyższa niż wydatków bieżących. 

Wydatki majątkowe wzrosły o 67,1% i 66,2% i wykonane zostały w wysokości w 2009 r. -  

3 045 308 zł, w 2010 - 5 089 195 zł i na 30 czerwca 2011 r. - 1 272 073 zł. Wzrost ten 

związany był przede wszystkim z absorbcją środków unijnych przeznaczonych na realizację 

zadań inwestycyjnych.  
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Miasto i Gmina Praszka w analizowanym okresie planowało i realizowało wydatki 

kapitałowe - zakup udziałów w spółce -  Oczyszczalnia Ścieków w Praszce. W 2009 r. 

zakupiono udziały w kwocie 1 400 zł , w 2010 r. zaplanowano wydatki w kwocie 3 000 zł a 

zrealizowano w wysokości 1 600 zł, natomiast w 2011 r. zaplanowano je  w wysokości 

13 000 zł i do 30 czerwca br. nie zrealizowano żadnych wydatków. 

 

Główne kierunki wydatkowania środków finansowych przez Miasto i Gminę Praszka w 

latach 2009 – 2011 r. wynikały z zakresu wykonywanych przez gminę zadań. Strukturę 

wydatków ogółem w latach 2009 i 2011 w wybranych działach klasyfikacji budżetowej 

przedstawia załącznik 4. 

W analizowanym okresie najwięcej środków przeznaczonych było na oświatę i 

wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą, które stanowiły w strukturze 

odpowiednio 39,2%, 39,0% i 31,8% poniesionych wydatków. Ponoszenie tak znacznych 

wydatków związane jest z posiadaniem przez gminę rozbudowanej sieci szkół. Wydatki na 

opiekę społeczną wraz z pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej stanowiły 

drugi kierunek wydatkowania środków. Ich udział w wydatkach wahał się od 12,8% 

przyjętego planu na 30 czerwca 2011 r. do 16,5% w 2009 r. Z uwagi na ponoszone przez 

gminę dopłaty środków do kosztów oczyszczania ścieków, wydatki na Gospodarkę 

komunalną i ochronę środowiska stanowiły od 9,2% -  2011 r. do 15,2% 2009 r. 

 

Problemy z realizacją planowanych wydatków wynikały z: 

 niskiego wykonania dochodów majątkowych co z kolei przekładało się na 

realizację wydatków majątkowych, 

 planowania znacznych kwot wydatków związanych z udzielonymi poręczeniami. 

 

1.7. Wynik finansowy 

 

W analizowanych w raporcie latach budżet Miasta i Gminy Praszka uchwalany był jako 

deficytowy tj. dochody były mniejsze niż wydatki. Planowany deficyt wynosił w : 

 2009 r.  - 4 154 578 zł, 

 2010 r.  - 3 629 270 zł, 

 2011 r.  - 4 893 218 zł. 

Wykonany deficyt w omawianych latach był natomiast zdecydowanie mniejszy i wyniósł: 

 2009 r.      - 207 169 zł, 

 2010 r.  - 2 118 583 zł, 

 2011 r.     - 658 244 zł. 

Najwyższy wskaźnik – 7,0%, określający relację deficytu do dochodów wykonanych, wystąpił 

w 2010. W 2009 r. wskaźnik wyniósł 0,7%, a na 30 czerwca 2011 r. – 4,3%. Gmina Praszka 

pokrywała deficyty budżetowe zaciągniętymi kredytami i pożyczkami, w tym na realizację 

programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, wolnymi środkami  

oraz w roku 2009 r. spłatami  z udzielonej pożyczki. 

Uzyskany wynik budżetu, przychody i rozchody oraz dynamikę i ich strukturę w latach 

2009-2011 obrazuje załącznik 5. 
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1.8. Wynik operacyjny 

 

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę 

operacyjną w przypadku osiągania wartości dodatnich lub deficyt operacyjny w przypadku 

ujemnego wyniku. Wynik operacyjny jest podstawowym miernikiem obrazującym kondycję 

finansową jednostki samorządu terytorialnego. Znaczenie tego wskaźnika wzrosło 

dodatkowo w związku z uchwaleniem w dniu 27 sierpnia 2009 r. nowej ustawy o finansach 

publicznych. Od 1 stycznia 2011 r. zgodnie art. 242 tej ustawy organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące 

są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat 

ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Na koniec roku 

budżetowego wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące 

powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jedynie o kwotę związaną 

z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, 

w przypadku, gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym. 

Wynik operacyjny Gminy Praszka w latach 2009 - 2010 i I półroczu 2011 r. wynosił: 

− w 2009 r. (+) 591 793,33 zł, 

− w 2010 r.  ( - )555 317,10 zł, 

− na 30.06.2011 r. ( - ) 1 725 225 zł. 

 Jak wynika z powyższego, zarówno w roku 2010 jak i pierwszej połowie 2011 Gmina 

Praszka osiągnęła deficyt operacyjny.  

 

1.9. Przychody i rozchody 

 

Przychody Miasta i Gminy Praszka zrealizowane zostały w wysokości: 

 2009 r.    2 575 139 zł, 

 2010 r.    5 403 763 zł, 

 2011 r.    1 551 655 zł  

 

i w stosunku do planu wyniosły odpowiednio 48,2%, 73,9% i 18,1%. 

 

Wpływy z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek stanowiły odpowiednio: 1 238 205 zł, 

4 219 692 zł i 1 466 100 zł. Z ogólnych kwot zaciągniętych kredytów i pożyczek, 51,8%, 

64,4% i 21,6% przeznaczonych było na realizację programów i projektów współfinansowanych 

z udziałem środków europejskich. Na wysokość przychodów złożyły się również wolne środki, 

które w strukturze przychodów ogółem stanowiły 50,8%, 21,9% i 5,5%. Jedynie w 2009 r. 

gmina uzyskała przychody z tytułu spłaty pożyczki, stanowiła  w strukturze przychodów 1,1%.  

Najważniejszą pozycję w rozchodach stanowiły spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek 

które wyniosły 1 057 900 zł, 3 199 624 zł i 440 428 zł. Tylko w 2009 r. Gmina Praszka 

udzieliła pożyczki w  wysokości 126 000 zł. Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na 

realizację programów i projektów współfinansowanych z udziałem środków europejskich 

stanowiły 46,1% , 64,4% i 25,3% przychodów ogółem. 
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1.10. Zobowiązania 

 

Zgodnie z art. 72 ustawy o finansach publicznych państwowy dług publiczny obejmuje 

zobowiązania sektora finansów publicznych następujących tytułów:  

 wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, 

 zaciągniętych kredytów i pożyczek, 

 przyjętych depozytów,  

 wymagalnych zobowiązań  

wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub 

ostatecznych decyzji administracyjnych, uznanych za bezsporne przez właściwą 

jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem. 

 

Zadłużenie Gminy Praszka na koniec 2009 r. wyniosło 3 940 785,75 zł i dotyczyło 

zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym: 

 4 pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

łączną kwotę 2 703 029,77 zł, 

 1 pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

kwotę 1 237 755,98 zł. 

Ponadto Gmina podpisała umowę na kredyt płatniczy w ING Banku Śląskim na kwotę 

2 550 000 zł. Do końca 2009 r. wykorzystano kwotę 488 000 zł, którą w całości spłacono. 

Pozostałą cześć kredytu płatniczego tj. 2 062 000 zł przeznaczono do wykorzystania w 

2010 r. 

Gmina na koniec 2009 r. posiadała zobowiązanie niewymagalne z tytułu udzielenia 3 

poręczeń dla Spółki Oczyszczalnia Ścieków w Praszce w wysokości 6 000 005,00 zł.  

 

Na koniec 2010 r. zadłużenie Gminy Praszka w porównaniu do roku poprzedniego 

wzrosło o 30,7% i wyniosło 5 149 438,62 zł. 

Zaciągnięte kredyty i pożyczki wyniosły 4 960 853,70 zł i dotyczyły: 

 4 pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

łączną kwotę 2 293 097,72 zł, 

 1 pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

kwotę  1 167 755,98 zł, 

 1 kredytu w Banku Spółdzielczym w Praszce – 1 500 000 zł. 

Gmina posiadała na koniec zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług do 

przedsiębiorstw niefinansowych w kwocie 188 584,92 zł. W ogólnej kwocie zadłużenia 

kredyty i pożyczki stanowiły 96,3%, pozostałą część stanowiły zobowiązania wymagalne z 

tytułu dostaw towaru i usług. Na koniec roku Gmina Praszka posiadała zobowiązania 

niewymagalne z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 4 748 338,00 zł w tym: 

 3 poręczeń dla Spółki Oczyszczalnia Ścieków w Praszce - 4 478 338 zł, 

 1 poręczenia dla Spółki Energia Praszka w wysokości 270 000 zł udzielonego w 

2010 r. 

 

W 2011 r. zobowiązania Gminy Praszka wyniosły 5 986 525,93  zł i w całości pochodziły 

z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dotyczyły one: 

 8 pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

łączną kwotę 2 660 120,13 zł, 
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 1 pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

kwotę  1 052 755,98  zł. 

 1 kredytu w Banku Spółdzielczym w Praszce – 1 500 000 zł oraz kredytu w rachunku 

bieżącym w wysokości 773 649,82 zł. 

Na dzień 30 czerwca 2011 r. Gmina Praszka posiadała zobowiązania niewymagalne z 

tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 3 735 440,00 zł. Dotyczyły one: 

 3 poręczeń dla Spółki Oczyszczalnia Ścieków w Praszce – 3 265 440 zł, 

 2 poręczeń dla Spółki Energia Praszka w wysokości 470 000 zł w tym udzielonego w 

2011 roku na kwotę 200 000 zł. 

 

Stan zobowiązań Gminy Praszka w analizowanym okresie przedstawia poniższa tabela: 

 

Stan na 
Zadłużenie 

ogółem 

w tym  
Dochody 

ogółem 

Zadłużenie 

do 

dochodów 

Dynamika 

zadłużenia 

% 

kredyty i 

pożyczki 

zobowiązania 

wymagalne 

31.12.2009 3 940 785,75 3 940 785,75 0 29 045 724,09 13,6 100,0 

31.12.2010 5 149 438,62 4 960 853,70 188 584,92 30 234 099,05 17,0 130,7 

30.06.2011 5 986 525,93 5 986 525,93 0 34 049 226,85 17,6 116,3 

 

Uwzględniając wielkość zadłużenia w odniesieniu do stopnia realizacji dochodów ogółem 

wskaźnik łącznej kwoty długu wynosił: w 2009 r. – 13,6%, 2010 r. 17,0% a na 30 czerwca 

2011 r. 17,6%. Jak z tego wynika Gmina Praszka nie przekroczyła w analizowanych latach 

dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia, o którym mowa w artykule 170 ustawy z dnia 30 

czerwca 2005 r. finansach publicznych.  

Nadmienić należy, że przekroczenie dopuszczalnego prawem wskaźnika wielkości 

zadłużenia 60% w relacji do dochodów stanowi najczęstszą przesłankę określenia sytuacji 

finansowej jednostki samorządu terytorialnego jako zagrażającej realizacji zadań publicznych 

a tym samym sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 10a ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych.  

W omawianym okresie Gmina Praszka posiadała w ogólnej kwocie zobowiązań 

zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację programów i 

projektów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości w: 2009 r. –  

153 905 zł, 2010 r. – 811 598 zł, w 2011 r. – 1 016 702 zł. 

Łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek 

wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z 

udzielonych przez Gminę Praszka poręczeń i gwarancji, po uwzględnieniu wyłączeń o 

których mowa w art. 169 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. finansach publicznych w 

analizowanych latach nie przekraczała ustawowego limitu 15,0%. Wskaźnik kształtował się 

na poziomie 2009 r. - 8,4%, 2010 r. 7,3% i I półrocze 2011 r. – 9,9%. 

 

1.11. Prognoza sytuacji finansowej Gminy Praszka 

 

Uchwalona uchwałą Rady Miejskiej w Praszce Nr 97/11/2011 z dnia 29 września 2011 r. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2011-2018. Czasokres prognozy został 

wydłużony w stosunku do prognozy w brzmieniu nadanym uchwałą nr 70/IX/2011 z dnia 16 

czerwca 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, która sięgała wyłącznie 
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roku 2014. Zarazem skrócono ramy Prognozy kwoty długu do roku 2018, co wiąże się z 

zaplanowaniem wcześniejszej spłaty zobowiązań. 

Z załączonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej objaśnień wynika, iż założenia do jej 

korekty opierały się na realizacji przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Praszce programu 

naprawczego finansów w gminie. Realizacja programu ma spowodować zmiany w 

uzyskiwanych dochodach  i ponoszonych wydatkach od 2012 r. 

Z wieloletniej prognozy finansowej na dzień 29 września 2011 r. wynika, że najwyższy 

poziom zadłużenia w stosunku do dochodów zaplanowano w roku 2012, ma on wynieść 

31,51%. Najwyższy poziom spłat zaplanowano na rok 2013 – 9,59%. Powyższe wielkości 

wskazują na zachowanie limitów, o których mowa w art. 169 i 170 ustawy z dnia z dnia 30 

czerwca 2005 r. o finansach publicznych, które w związku z normą art. 121 ust. 2 oraz art. 85 

ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, mają w latach 2010-2013 

zastosowanie do oceny możliwości spłaty długu. Kwoty prognozowane na lata 2014-2018 

wskazują na zgodność z wymogami określonymi w art. 243 i art. 244 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

 

2. Realność planowania budżetu 

 

Analizując na przestrzeni trzech lat realność planowania dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów Gminy Praszka możemy zauważyć, że jedynie dochody bieżące w 

2010 r. oraz rozchody w 2009 r. zostały wykonane ponad uchwalony plan, natomiast w 

pozostałych przypadkach wykonanie było znacznie poniżej przyjętego planu. Zauważyć 

należy sukcesywny wzrost zarówno dochodów jak i wydatków. Nadmiernie planowane były 

dochody majątkowe, zwłaszcza w odniesieniu do dochodów pochodzących ze środków 

unijnych gdyż wykonanie znacznie odbiegało od przyjętego planu. 

Z danych zawartych w poniższych tabelach wynika, że trafność planowania budżetu w 

Gminie Praszka była niska.  

 

 

Wyszczególnienie 

Projekt 
uchwały 

budżetowej 
na 2009 r. 

Uchwała 
budżetowa 

Plan na 
31.12.2009 r. 

Wykonanie 
% 
5:2 

% 
5:3 

% 
5:4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Dochody ogółem, 
w tym: 

31 697 598 28 982 598 30 352 581 29 045 724 91,6 100,2 95,7 

bieżące 26 334 461 26 334 461 27 013 455 26 799 378 101,8 101,8 99,2 

majątkowe 5 363 137 2 648 137 3 339 125 2 246 346 41,9 84,8 67,3 

Wydatki ogółem, 
w tym: 

36 179 534 33 464 534 34 507 159 29 252 893 80,9 87,4 84,8 

bieżące 28 254 534 28 099 534 28 878 943 26 207 585 92,8 93,3 90,7 

majątkowe 7 925 000 5 365 000 5 628 216 3 045 308 38,4 56,8 54,1 

Wynik budżetu -4 481 936 -4 481 936 -4 154 578 -207 169 - - - 

Przychody 5 026 536 5 026 536 5 338 478 2 575 139 51,2 51,2 48,2 

Rozchody 544 600 544 600 1 183 900 1 183 900 217,4 217,4 100,0 
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Wyszczególnienie 

Projekt 
uchwały 

budżetowej 
na 2010 r. 

Uchwała 
budżetowa 

Plan na 
31.12.2010 r. 

Wykonanie 
% 
5:2 

% 
5:3 

% 
5:4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Dochody ogółem, 
w tym: 

30 245 794 30 588 263 32 573 872 30 234 099 100,0 98,8 92,8 

bieżące 25 748 212 25 748 212 27 193 806 26 708 170 103,7 103,7 98,2 

majątkowe 4 497 582 4 840 051 5 380 066 3 525 929 78,4 72,8 65,5 

Wydatki ogółem, 
w tym: 

34 254 064 34 596 533 36 203 142 32 352 682 94,4 93,5 89,4 

bieżące 28 856 882 28 946 882 29 981 396 27 263 487 94,5 94,2 90,9 

majątkowe 5 397 182 5 649 651 6 221 746 5 089 195 94,3 90,1 81,8 

Wynik budżetu -4 008 270 -4 008 270 -3 629 270 -2 118 583 - - - 

Przychody 7 687 895 7 687 895 7 308 895 5 403 763 70,3 70,3 73,9 

Rozchody 3 679 625 3 679 625 3 679 625 3 199 624 87,0 87,0 87,0 

 

Wyszczególnienie 

Projekt 
uchwały 

budżetowej 
na 2011 r. 

Uchwała 
budżetowa 

Plan na 
30.06.2011 r. 

Wykonanie 
% 
5:2 

% 
5:3 

% 
5:4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Dochody ogółem, 
w tym: 

33 257 262 33 257 262 34 049 227 15 436 568 46,4 46,4 45,3 

bieżące 28 439 042 28 439 042 28 759 936 14 845 018 52,2 52,2 51,6 

majątkowe 4 818 220 4 818 220 5 289 291 591 550 12,3 12,3 11,2 

Wydatki ogółem, 
w tym: 

36 569 480 36 569 480 38 942 445 16 094 812 44,0 44,0 41,3 

bieżące 28 438 810 28 438 810 30 485 161 14 822 740 52,1 52,1 48,6 

majątkowe 8 130 670 8 130 670 8 457 284 1 272 073 15,6 15,6 15,0 

Wynik budżetu -3 312 218 -3 312 218 -4 893 218 -658 244 - - - 

Przychody 4 816 218 4 816 218 8 551 218 1 551 655 32,2 32,2 18,1 

Rozchody 1 504 000 1 504 000 3 658 000 440 428 29,3 29,3 12,0 

 

 

3. Wyniki działalności nadzorczej 

 

Zakres podjętych przez Kolegium RIO w Opolu rozstrzygnięć nadzorczych  

w stosunku do uchwał podjętych przez Gminę Praszka w latach 2009-2011 przedstawia 

poniższa tabela.  
 

Lp. Nr uchwały Organ 
Data 

podjęcia 
Temat uchwały 

Nr uchwały 
Kolegium 

Data 
podjęcia 

Rozstrzygnięcie 

2009 

1. 279/XXXIII/09 rada 19-11-2009 
w sprawie podatku 
od środków 
transportowych 

29/109/2009 16-12-2009 
nieważność  
w części 

2010 

1. 289/XXXIV/09 rada 17-12-2009 
w sprawie podatku 
od środków 
transportowych 

2/2/2010 13-01-2010 
nieważność  
w części 
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Lp. Nr uchwały Organ 
Data 

podjęcia 
Temat uchwały 

Nr uchwały 
Kolegium 

Data 
podjęcia 

Rozstrzygnięcie 

2011 

1. 10/III/2010 rada 09-02-2010 
w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej  

5/5/2011 09-02-2011 
nieistotne 
naruszenie prawa 

2. 70/IX/2011 rada 16-06-2011 
w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej 

- 2011-08-17* 
wniesienie skargi do 
WSA 

3. 72/IX/2011 rada 16-06-2011 
w sprawie zmiany 
budżetu 

- 2011-08-10* 
wniesienie skargi do 
WSA 

4. 75/IX/2011 rada 16-06-2011 
w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki 
z budżetu Państwa 

- 2011-08-10* 
wniesienie skargi do 
WSA 

* Kolegium w tym dniu podjęło uchwały o zaskarżeniu uchwały do WSA. 

W analizowanym okresie (tj. 2009 r. – 2011 r.) w stosunku do podjętych uchwał Rady 

Miejskiej w Praszce Kolegium podjęło 3 akty nadzoru. W dwóch przypadkach Kolegium 

orzekło nieważność uchwały w części z powodu naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 2, 4, 6 ustawy o 

podatkach i opłatach lokalnych6, poprzez określenie przez Radę stawki podatku od środków 

transportowych w wysokości niższej bądź wyższej, niż minimalna/maksymalna stawka 

określona w ustawie. W jednym przypadku Kolegium wskazało nieistotne naruszenia prawa 

z powodu naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych7 poprzez 

nieokreślenie przez organ stanowiący objaśnień do przyjętych w wieloletniej prognozie 

finansowej wartości. W ocenie Kolegium, z redakcji art. 226 ust. 1 wynika, iż objaśnienia są 

obligatoryjnym elementem treści uchwały i winny być określone przez organ stanowiący.  

W związku z tym, Kolegium wskazało w w/w uchwale naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy  

o finansach publicznych. Rada zgadzając się ze stanowiskiem Kolegium, na mocy uchwały 

nr 40/VI/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej określiła objaśnienia 

przyjętych wartości.  

Z powyższej analizy wynika, iż działalność uchwałodawcza Rady Miejskiej w Praszce nie 

budziła istotnych zastrzeżeń organu nadzoru. Sytuacja ta uległa zmianie w dniu 16 czerwca 

2011 r. w wyniku podjęcia przez organ stanowiący nw. uchwał: 

- nr 70/IX/2011 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 

- nr 72/IX/2011 w sprawie zmiany uchwały nr 11/III/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 

grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2011 rok.  

- nr 75/IX/2011 w sprawie zaciągnięcia z budżetu państwa pożyczki w ramach postępowania 

naprawczego. 

W uchwale nr 70/IX/2011 Rada dokonała zmiany załącznika nr 1 do uchwały  

nr 10/III/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 

polegającej na ustaleniu wielkości dochodów bieżących na 2011 r. w kwocie 

28 759 935,85 zł, wydatków bieżących – 30 494 960,85 zł oraz wolnych środków w kwocie 

85 555 zł, doprowadzając do sytuacji, w której kwota planowanych wydatków bieżących 

powiększona o kwotę wolnych środków przewyższyła kwotę planowanych dochodów 

bieżących.  

W uchwale nr 72/IX/2011 w sprawie zmiany uchwały nr 11/III/2010 Rady Miejskiej w 

Praszce z dnia 29 grudnia 2010 r., Rada dokonała zwiększenia planu wydatków bieżących w 

działach Oświata i wychowanie – 1 630 000 zł oraz Pomoc społeczna – 120 000 zł w 

zakresie wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń o 

kwotę 1 750 000 zł, jednocześnie dokonując zwiększenia przychodów z zaciągniętych 

pożyczek i kredytów na runku krajowym o kwotę 1 750 000 zł. Doprowadzając tym samym 

                                                             
6
 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.) 

7
 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 ze zm.) 
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do sytuacji, w której kwota wydatków bieżących przewyższyła kwotę dochodów bieżących. W 

uzasadnieniu do uchwały Zastępca Burmistrza podniósł, iż „analiza wydatków 

obligatoryjnych niezbędnych do poniesienia w tym roku zmusza do zwiększenia planu 

wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz 852 – Pomoc społeczna w kwocie  

1 750 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w tym na wypłatę odpraw z 

tytułu zwolnień w związku z wdrażaniem programu naprawczego finansów. Jednocześnie 

niemożność zapewnienia pokrycia tych wydatków z ponadplanowych dochodów wymusza 

konieczność zabezpieczenia ich pokrycia z pożyczki z budżetu państwa (…)”.  

Na mocy uchwały nr 75/IX/2011 Rada postanowiła o zaciągnięciu z budżetu państwa 

pożyczki w ramach postępowania naprawczego w wysokości 1 750 000 zł z przeznaczeniem 

na wydatki bieżące. Ponadto w uchwale organ stanowiący postanowił, iż spłata pożyczki 

nastąpi w latach 2014-2020 z oszczędności i dochodów uzyskanych w ramach przyjętego 

uchwałą 74/IX/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej w Praszce postępowania 

naprawczego, które zostało pozytywnie zaopiniowany przez Wojewodę.  

W związku z upływem ustawowego terminu do orzekania o nieważności uchwał we 

własnym zakresie, Kolegium na posiedzeniu w dniach 10 i 17 sierpnia 2011 r. podjęło 

decyzję o wniesieniu skargi do WSA na uchwały Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 

czerwca 2011 r.: 

- nr 70/IX/2011 2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

- nr 72/IX/2011 w sprawie zmiany uchwały nr 11/III/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia  

29 grudnia 2010 r. 

z powodu naruszenia art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 

- nr 75/IX/2011 w sprawie zaciągnięcia z budżetu państwa pożyczki w ramach postępowania 

naprawczego z powodu naruszenia art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym i art. 211 w/w ustawy o finansach publicznych. 

W skardze Izba podniosła, iż ograniczenia o których mowa w art. 242 ustawy o finansach 

publicznych dotyczące zarówno kwot wydatków bieżących na etapie planowania jak  

i wykonywania, sprowadzają się do ustawowego wymogu zrównoważenia budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego w części operacyjnej, z dopuszczeniem możliwości pokrywania 

niedoboru wyłącznie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami. Przepis 

ten ma również zastosowanie do wieloletniej prognozy finansowej. Ponadto w ocenie RIO 

sprzeczna z prawem jest sytuacja, w której organ podejmuje uchwałę w celu podwyższenia 

wydatków bieżących, a następnie dla uzasadnienia odstąpienia od stosowania zasady 

wyrażonej w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, decyduje o wystąpieniu z 

wnioskiem o pozyskanie pożyczki z budżetu państwa. Zdaniem RIO sięgnięcie przez gminę 

po środki z budżetu państwa powinno być traktowane jako sytuacja całkowicie wyjątkowa, 

związana z niemożnością wykonywania przez j.s.t. ustawowych zadań, poprzedzona 

wnikliwą analizą sytuacji finansowej jednostki. 

Na sesji w dniu 2 września 2011 r. Rada Miejska w Praszce zgodziła się z zarzutami 

przedstawionymi w skardze. Uznając skargę RIO w Opolu za zasadną w całości, podjęła 

uchwały nr 94/XI/2011, 95/XI/2011, 96/XI/2011, w sprawie uchylenia uchwał zaskarżonych 

przez tut. Izbę. W odpowiedzi na skargę, Rada Miejska w Praszce wniosła o umorzenie 

postępowania jako bezprzedmiotowego. 

Jak z powyższego wynika, wszystkie trzy uchwały Rady Miejskiej podjęte w dniu 16 

czerwca 2011 r. związane były z próbą rozwiązania problemu finansowania oświaty gminnej 

poprzez pożyczkę z budżetu państwa, z wykorzystaniem błędnie zinterpretowanej konstrukcji 

prawnej polegającej na powiązaniu art. 242 i 224 ustawy o finansach publicznych. Ze stanem 

tym należało wiązać bezpośrednią przesłankę sporządzenia przez RIO raportu. 
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W świetle powyższego stwierdzić należy, że analizowane wyniki działalności nadzorczej 

nie dają podstaw do stwierdzeń o potrzebie wskazania organom gminy powtarzających się 

nieprawidłowości lub zagrożenia niewykonania ustawowych zadań. 

 

4. Wyniki działalności opiniodawczej 

 

Poniższa tabela przedstawia wyniki działalności opiniodawczej w stosunku do 

dokumentów przedkładanych przez organy Gminy Praszka w latach 2009-2010 oraz  

w I półroczu 2011 r.  

 

Lp. Typ sprawy 
Liczba 
opinii 

Opinia 

pozytywna 
z 

uwagami 
z 

zastrzeżeniami 

2009 

1 projekt budżetu 1 1 - - 

2 deficyt 1 1 - - 

3 dług publiczny 1 1 - - 

4 sprawozdanie 1 1 - - 

5 absolutorium 1 1 - - 

6 inf. za I półrocze 1 1 - - 

7 kredyt (pożyczka) 3 3 - - 

2010 

1 projekt budżetu 1 1 - - 

2 deficyt 1 1 - - 

3 dług publiczny 1 1 - - 

4 sprawozdanie 1 1 - - 

5 absolutorium 1 1 - - 

6 inf. za I półrocze 1 1 - - 

7 kredyt (pożyczka) 2 2 - - 

2011 

1 projekt budżetu 1 - 1 - 

2 deficyt (projekt budżetu) 1 1 - - 

3 projekt WPF 1 - - 1 

4 dług publiczny 1 1 - - 

5 deficyt (budżet) 1 1 - - 

6 sprawozdanie 1 - 1 - 

7 absolutorium 1 1 - - 

8 inf. za I półrocze 1 - - 1 

9 kredyt (pożyczka) 2 2 - - 

 

 

W opinii o projekcie budżetu na 2011 rok, która została wydana z uwagami Skład 

Orzekający podniósł, iż: 

- wysokość rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia 

kryzysowego określono w sposób nieprawidłowy, 
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- limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek został określony w sposób 

wadliwy,  

- w załączniku do projektu budżetu pt. „Zadania inwestycyjne w 2011 r.” do wydatków 

inwestycyjnych zaliczono wydatek o charakterze majątkowym (zakup udziałów w spółce). 

 

W opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Praszka, 

która została wydana z zastrzeżeniami, Skład Orzekający zwrócił uwagę na: 

- niespełnienie w 2014 roku relacji wynikającej z art. 243 w zw. z art. 244 ustawy o finansach 

publicznych, 

- niezawarcie w wieloletniej prognozie finansowej danych dotyczących samego długu, 

danych o relacji o której mowa w art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz 

danych o sposobie finansowania spłaty długu, 

- zawarcie w objaśnieniach do przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wartości 

nieadekwatnych i zbyt ogólnikowych informacji.  

 

W stosunku do przedłożonego sprawozdania za 2010 rok, Skład Orzekający wydał 

opinię z uwagami, stwierdzając nieprawidłowość polegającą na występowaniu zobowiązań 

wymagalnych z tytułu dostaw i usług, które stanowią element długu jednostki samorządu 

terytorialnego. W ocenie Składu, wystąpienie zobowiązań wymagalnych  z tytułu dostaw i 

usług świadczyło o naruszeniu w toku wykonywania budżetu dyspozycji art. 44 ust. 3 pkt 2 i 

3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą, wydatki publiczne powinny być 

dokonywane w sposób umożliwiający terminową realizację zadań w wysokości i terminach 

wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Ponadto Skład Orzekający zwrócił 

uwagę, iż informacja o kwocie zobowiązań wymagalnych została przygotowana w sposób 

lakoniczny i brak w niej było odniesienia się do charakteru i przyczyn zaistniałego zjawiska. 

 

Odnośnie przedłożonej przez Burmistrza informacji o wykonaniu budżetu za  

I półrocze 2011 roku, Skład Orzekający wydał opinię z zastrzeżeniami, wskazując: 

- na wykazanie w tabeli „wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej” 

w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” nieprawidłowej wielkości wydatków po 

stronie planu, 

- na zaplanowanie wielkości dochodów bieżących w wysokości niższej niż wielkość 

wydatków bieżących powiększona o kwotę wolnych środków, co narusza zasadę określoną 

w art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą organ stanowiący nie może 

uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące budżetu są wyższe niż planowane 

dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o 

których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Skład Orzekający zwrócił uwagę, iż fakt ten 

nie znalazł odzwierciedlenia w informacji o przebiegu wykonania budżetu. Wskazano 

jedynie, iż „kwota wykonanych wydatków bieżących nie przekroczyła dochodów bieżących, 

co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych” – Skład Orzekający zwrócił 

uwagę, iż przywołany art. 242 ustawy odnosi się do wykonania planu wydatków jedynie na 

koniec roku budżetowego.  

Ponadto w dniu 30 czerwca 2011 r. Burmistrz Praszki wystąpił do tut. Izby z wnioskiem 

o wydanie opinii o możliwości spłaty pożyczki planowanej do zaciągnięcia z budżetu państwa 

w kwocie 1 750 000 zł. Do przedłożonego wniosku Burmistrz Praszki przedłożył uchwałę Nr 

75/IX/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia z 
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budżetu państwa pożyczki w ramach postępowania naprawczego oraz wskaźniki i relacje 

poziomu zadłużenia Gminy Praszka. 

W związku z tym, iż w dniu 29 września 2011 r. Rada Miejska w Praszce uchyliła 

uchwałę nr 75/IX/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. Burmistrz Praszki przedłożył do tut. Izby 

pismo w sprawie wycofania wniosku o wydanie opinii o możliwości spłaty planowanej do 

zaciągnięcia w budżecie państwa. 

 

Z przedstawionych danych za lata 2009-2011 wynika, iż w roku 2011 w stosunku do lat 

poprzednich istotnie wzrosła liczba wydawanych przez Składy Orzekające opinii z uwagami, 

bądź z zastrzeżeniami, w stosunku do dokumentów przedkładanych przez organy Gminy 

Praszka w celu ich zaopiniowania. Przedkładane do zaopiniowania dokumenty były 

sporządzane w sposób nieprecyzyjny, zawierały błędy merytoryczne, bądź rachunkowe. 

Składy orzekające wskazywały również na brak jednoznacznych i wyczerpujących informacji  

objaśniających kwestie związane z gospodarką finansową gminy.  

 

5. Wyniki działalności kontrolnej  

 

W związku z opracowywaniem niniejszego Raportu, w dniach od 29 września do 7 

października 2011 roku Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadziła w Gminie Praszka 

kontrolę doraźną gospodarki finansowej. Przedmiotem kontroli była weryfikacja 

prawidłowości wykazywania wybranych danych w zakresie zobowiązań jednostki oraz ich 

spłat w latach 2008-2011. Poszczególne badane zagadnienia omówiono poniżej. 

 

5.1. Prawidłowość sporządzania kwartalnych sprawozdań Rb-Z  

 

Kontrolą objęto prawidłowość wykazywania danych w kwartalnym sprawozdaniu o stanie 

zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wg stanu na dni: 

31.12.2009 r., 31.12.2010 r. oraz 30.06.2011 r. 

 

Rok 2009 

 

Na podstawie ewidencji księgowej oraz sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań 

ustalono, że na dzień 31 grudnia 2009 r. kontrolowana jednostka posiadała zobowiązania na 

kwotę 3 940 785,75 zł, w tym: 

 kredyty i pożyczki 3 940 785,75 zł 

 udzielone poręczenia i gwarancje na kwotę 6 000 005,00 zł 

 

Rok 2010 

 

Na podstawie ewidencji księgowej oraz sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań 

ustalono, że na dzień 31 grudnia 2010 r. kontrolowana jednostka posiadała zobowiązania na 

kwotę 5 149 438,62 zł, w tym: 

 kredyty i pożyczki  4 960 853,70 zł 

 zobowiązania wymagalne 188 584,92 zł 

 udzielone poręczenia i gwarancje na kwotę 4 748 338,00 zł 
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Pierwsze półrocze 2011 roku 

 

Na podstawie ewidencji księgowej oraz sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań 

ustalono, że na dzień 30 czerwca 2011 r. kontrolowana jednostka posiadała zobowiązania 

na kwotę 5 986 525,93 zł, w tym: 

 kredyty i pożyczki  5 986 525,93 zł 

 udzielone poręczenia i gwarancje na kwotę 3 735 440,00 zł. 

 

W oparciu o przedstawione do kontroli dokumenty ustalono, że dane w sprawozdaniach  

Rb-Z wykazane wg stanu na dni: 31.12.2009 r., 31.12.2010 r. oraz 30.06.2011 r. były zgodne 

z pozabilansową ewidencją księgową oraz pozostałą ewidencją księgową w zakresie 

zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec wyżej wskazanych okresów 

sprawozdawczych. Pomimo tego, kontrola poprawności co do sposobu sporządzania 

kwartalnych sprawozdań Rb-Z, ujawniła nieprawidłowości polegające na wykazywaniu 

danych dotyczących zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w zawyżonych 

wartościach. Ujawnione niezgodności dotyczyły II i III kwartału 2009 roku oraz I kwartału roku 

2011 i przedstawiono je w tabeli poniżej: 

 

Okres w 
kwartałach 

Wartość nominalna 
niewymagalnych zobowiązań 
z tytułu udzielonych poręczeń 
i gwarancji na koniec okresu 

sprawozdawczego wg 
sprawozdania Rb-Z 

(zł) 

Wartość nominalna 
niewymagalnych zobowiązań  

z tytułu udzielonych poręczeń i 
gwarancji na koniec okresu 

sprawozdawczego wg ewidencji 
księgowej i wyciągów bankowych 

 (zł) 

Różnica 

II kw. 2009 r. 7 039 046,00 7 029 429,12 9 616,88 

III kw. 2009 r. 6 645 057,00 6 242 437,00 402 620,00 

I kw. 2011 r. 4 130 766,00 4 115 766,00 15 000,00 

 

Ze zgromadzonych dokumentów wynika, że stan zobowiązań z tytułu udzielonych 

poręczeń i gwarancji na dzień 01.01.2009 r. wynosił 7 855 491,00 zł. Ustalono, że wg stanu 

na koniec II kwartału 2009 r. Oczyszczalnia Ścieków Praszka Sp. z o. o., w dalszej części 

zwana Oczyszczalnią spłaciła zobowiązania z tytułu rat kredytu zaciągniętego w Banku 

Spółdzielczym w ogólnej kwocie 204 388,10 zł (umowa poręczenia kredytu z dnia 

20.03.2003 r.) i 9 616,44 zł z tytułu spłat rat pożyczek udzielonych przez WFOŚiGW a 

kontrolowana jednostka dokonała spłat poręczeń pożyczek udzielonych Oczyszczalni przez 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ogólną kwotę 612 057,34 zł. (umowy poręczeń 

z dnia: 22.12.2003 r. oraz 29.10.2001 r.) Na powyższą kwotę składały się niżej wymienione 

spłaty poręczeń na kwoty: 61 900,12 zł (zapłacono w dniu 03.02.2009 r.), 58 002,42 zł 

(zapłacono w dniu 03.02.2009 r.), 477 271,76 zł (zapłacono w dniu 02.03.2009 r.), 

8 920,97 zł (zapłacono w dniu 30.04.2009 r.) oraz 5 962,07 zł (zapłacono w dniu 

30.04.2009 r.) co daje łącznie kwotę 816 445,44 zł spłaconych zobowiązań z tytuły rat 

pożyczek oraz poręczeń umowy tychże pożyczek. Zatem odejmując od kwoty 

7 855 491,00 zł spłaty dokonane przez Oczyszczalnię w kwocie 214 004,54 zł oraz spłaty 

poręczeń dokonane przez kontrolowaną jednostkę w wysokości 612 057,34 zł uzyskamy 
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stan zobowiązań na dzień 30.06.2009 r. w wysokości 7 029 429,12 zł. Ze sprawozdania za II 

kwartał wynika kwota 7 039 046,00 zł. 

Według stanu na koniec III kwartału 2009 roku Oczyszczalnia spłaciła zobowiązania z 

tytułu rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym na ogólną kwotę 303 322,10 zł z 

czego w okresie od 30.06.2009 r. do 30.09.2009 r., spłacono raty kredytu na kwotę 

98 934,00 zł. Kontrolowana jednostka w okresie od 01.01.2009 r. do 30.09.2009 r., spłaciła 

poręczenia z tytułu zaciągniętych przez Oczyszczalnię pożyczek na ogólną kwotę 

1 309 731,16 zł z czego spłat poręczeń w okresie od 30.06.2009 r. do 30.09.2009 r., 

dokonano na ogólną kwotę 688 057,38 zł. Na powyższą kwotę składały się spłaty 

zobowiązań dokonane w dniach: 01.07.2009 r. kwota 575 651,40 zł, 30.07.2009 r., kwota 

57 512,26 zł i 54 893,72 zł. Zatem odejmując od kwoty 7 855 491,00 zł spłaty dokonane 

przez Oczyszczalnię tj. 303 322,10 zł oraz spłaty poręczeń dokonane przez kontrolowaną 

jednostkę tj. 1 309 731,16 zł uzyskamy stan zobowiązań na dzień 30.09.2009 r., w 

wysokości 6 242 437,74 zł. Ze sprawozdania za III kwartał wynika kwota 6 645 057,00 zł. 

Analogiczna nieprawidłowość wystąpiła w roku 2011, gdzie stan zobowiązań z tytułu 

udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 01.01.2011 r. wynosił 4 748 337,93 zł. 

Z przedstawionych do kontroli dokumentów wynika, że Oczyszczalnia do 31.03.2011 r. 

spłaciła swoje zobowiązania na kwotę 457 571,63 zł a kontrolowana jednostka tytułem spłat 

udzielonych poręczeń dokonała płatności na kwotę 175 000,00 zł w dniu 18.02.2011 r. 

Zatem ogółem do 31.03.2011 roku stan zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń  

i gwarancji zmniejszył się i wynosił 4 115 766,30 zł (4 748 337,93 – 457 571,63 -175 000,00= 

4 115 766,30). Natomiast w sprawozdaniu Rb-Z za I kwartał 2011 roku wykazano kwotę  

4 130 766,30 zł czym zawyżono faktyczny stan zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i 

gwarancji wg stanu na dzień 31.03.2011 r. 

 

W związku z wyżej wskazanymi nieprawidłowościami uzyskano od Skarbnika Gminy 

oraz Burmistrza o wyjaśnienie w którym wskazano m.in. że: „Różnica w danych wykazanych 

w sprawozdaniach Rb-Z a danymi wynikającymi z pozabilansowej ewidencji księgowej kont 

130-2 i 130-1 za okresy sprawozdawcze: 

1) I kw. 2011 r. -  15 000,00 zł wynika z mylnego doliczenia do kwoty zobowiązań z tytułu 

udzielonych poręczeń i gwarancji  nierozliczonego do 31.03.2011 r. poręczenia zapłaconego 

przez  Gminę, 

2) II kw.2009 r. – 9 616,88 zł  wynika z błędnego podania przez Oczyszczalnię Ścieków w 

Praszce w kwartalnej informacji o dokonanych spłatach pożyczek za okres od 1.01.2009 r. 

do 30.06.2009 r. kwoty spłaty pożyczki w WFOSiGW w Opolu. Pismem z dnia 7.10.2011 r. 

prezes Spółki wyjaśniła  rozbieżną kwotę w porównaniu z informacją na 31.03.2009 r. 

3) III kw. 2011 r. -  402 620,00 zł wynika z mylnego doliczenia do kwoty zobowiązań z tytułu 

udzielonych poręczeń i gwarancji  nierozliczonego do 30.09.2011 r. poręczenia zapłaconego 

przez  Gminę w kwocie 400 002,22 zł oraz przypisu kwoty odsetek do spłaty dotyczących 

Banku Spółdzielczego w Praszce 2 617,00 zł.” 

 

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienie, zasadnym będzie stwierdzenie, że wykazane 

różnice dotyczą kwot już poniesionych wydatków z tytułu spłat poręczeń ale jeszcze nie 

„skompensowanych”, potrąconych na podstawie zawieranych „porozumień 

kompensacyjnych” i tym samym nie wykazanych w sprawozdaniach Rb-Z. Powyższy sposób 

ewidencjonowania spowodował zawyżenie wykazywanych kwot zobowiązań z tytułu 

udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec poszczególnych okresów sprawozdawczych. 

Ponadto należy stwierdzić, że zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 
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dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w 

zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 113, poz. 770 z późn. zm.) oraz 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek 

sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 43 poz. 

247), który stanowi, że: „W zestawieniu wykazuje się: (…) w wierszu F1. wartość nominalna 

niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu 

sprawozdawczego - wartość nominalną niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń  

i gwarancji rozumianą jako kwotę, którą poręczyciel (gwarant) byłby zobowiązany zapłacić, 

gdyby dłużnik, za którego udzielono poręczenia (gwarancji), nie dokonał spłaty zobowiązania 

samodzielnie. W przypadku kredytów i pożyczek objętych poręczeniami (gwarancjami) 

uwzględnia się zarówno kwotę świadczenia głównego (kapitału), jak i świadczeń ubocznych 

(odsetek oraz innych opłat), o ile zostały objęte poręczeniem (gwarancją) (…)” Zatem na 

koniec każdego okresu sprawozdawczego należy wykazać nominalną wartość 

niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji już po odliczeniu ewentualnie 

dokonanych spłat zarówno przez dłużnika jak i poręczyciela. 

 

Powyższe ustalenia wskazują jednoznacznie, iż jakkolwiek kwoty zobowiązań z tytułu 

kredytów i pożyczek zaciąganych przez Gminę Praszka były w sprawozdaniach 

budżetowych w badanym okresie wykazywane prawidłowo, nieprawidłowo wykazywano 

dane w zakresie udzielonych przez gminę poręczeń. Nieprawidłowości te wystąpiły w 

badanym okresie trzykrotnie, a rozbieżności sięgały 400 tys. złotych. 

 

5.2. Dokonywanie kompensaty spłaconych poręczeń 

 

W oparciu o przedstawione do kontroli dokumenty ustalono jak wyżej, że kontrolowana 

jednostka dokonywała spłat poręczeń z tytułu pożyczek zaciągniętych przez Oczyszczalnię. 

Kontrolą objęto sposób ewidencjonowania zwrotów z tytułu spłaconych poręczeń. Ustalono, 

że Gmina Praszka dokonywała tzw. „kompensaty należności” w oparciu o zawierane 

pomiędzy Oczyszczalnią Ścieków Praszka Sp. z o.o. a Gminą Praszka i Przedsiębiorstwem 

Produkcyjno – Usługowym „GOSKOM” Sp. z o.o., trójstronne porozumienia kompensacyjne 

wzajemnych należności i zobowiązań. Jak ustalono w okresie objętym kontrolą Gmina 

Praszka dokonała kompensaty należności na ogólną kwotę 2 330 491,28 zł. 

 

Zasady obowiązujące w mechanizmie „kompensat” polegały na tym, że Oczyszczalnia 

regulowała swoje zobowiązania wobec Gminy Praszka w związku ze spłatą przez Gminę rat 

poręczonych pożyczek i odsetek poprzez to, że: 

 Gmina Praszka regulowała swoje zobowiązania wobec Przedsiębiorstwa Produkcyjno – 

Usługowego „GOSKOM” Sp. z o.o., z tytułu dopłat Gminy do oczyszczania ścieków 

(wynikającej z umowy zawartej w dniu 25.04.2001 roku dotyczącej zobowiązania Gminy 

do uznawania kosztów rzeczywistych ponoszonych przez GOSKOM z tytułu umowy 

zawartej pomiędzy GOSKOM a Oczyszczalnią) na podstawie wystawianych przez 

„GOSKOM” faktur, natomiast 

  „GOSKOM” regulował swoje zobowiązania wobec Oczyszczalni w związku z kosztami 

oczyszczania ścieków wynikających z wystawianych przez Oczyszczalnię faktur oraz 

zawartej w dniu 27.03.2001 r. aneksowanej w dniu 28.03.2011 rok umowy dotyczącej 

dostawy i odbioru ścieków z terenu Gminy Praszka, Gorzów Śląski i Rudniki.  
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Kontrolujący zwrócili się do Burmistrza z prośbą o wyjaśnienie na jakiej podstawie 

zawierano porozumienia kompensacyjne. W wyjaśnieniach Burmistrz stwierdził m.in., że: 

„Porozumienia kompensacyjne zawierano na podstawie art. 3531 Kodeksu cywilnego. W 

naszym przypadku porozumienia kompensacyjne były zawierane między stronami: Gminą 

Praszka, Oczyszczalnią Ścieków Sp. z o.o. w Praszce i Przedsiębiorstwem Produkcyjno – 

Usługowym „GOSKOM” Sp. z o.o. w Praszce, które są wzajemnie wobec siebie 

wierzycielami i dłużnikami. W takim przypadku można dokonać rozliczenia przy 

zastosowaniu kompensaty wierzytelności.” 

 

W odniesieniu do złożonych wyjaśnień należy stwierdzić, że art. 3531 Kodeksu cywilnego, 

który stanowi, że: „Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego 

uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, 

ustawie ani zasadom współżycia społecznego” dotyczy kwestii swobody zawierania umów a 

odpowiednim w tej kwestii tj. kwestii dokonywania potrąceń jest art. 498 § 1 Kodeksu 

cywilnego, który stanowi że: „Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i 

wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej 

strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości 

oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone 

przed sądem lub przed innym organem państwowym.” Jednakże, co ważne, Gmina Praszka 

dokonuje „potrącenia” ale z faktury wystawionej przez GOSKOM tytułem dopłaty do 

oczyszczalni ścieków. Tymczasem Gmina spłacając poręczenie z tytułu rat pożyczek i 

odsetek zaciągniętych przez Oczyszczalnię pożyczek posiada wierzytelność wobec 

Oczyszczalni z tytułu spłaconych poręczeń, które są w myśl art. 60 ustawy o finansach 

publicznych niepodatkowymi należnościami budżetowymi o charakterze publiczno-prawnym i 

mogą podlegać potrąceniu jedynie w oparciu o ustawowe przesłanki wymienione w art. 62 

ust. 1 w związku z art. 63 ust 1 ustawy o finansach publicznych. Zawierane porozumienia 

kompensacyjne nie wpisują się w podstawy wynikające z art. 62 ust 1 i art. 63 ust 1, zatem 

nie stanowią podstawy do dokonania kompensaty, potrącenia należnego Gminie Praszka 

zobowiązania wynikającego z tytułu spłaconych rat pożyczek i odsetek.  

 

Pomijając podstawy do dokonywania potrąceń, należy zwrócić uwagę, że Gmina Praszka 

jest jednostką sektora finansów publicznych i tym samym działa w ramach i na zasadach 

określonych w ustawie o finansach publicznych w szczególności podstawą funkcjonowania 

jest budżet, w oparciu o który jednostka sektora finansów publicznych realizuje zaplanowane 

wydatki i dochody. Tymczasem kontrolowana jednostka jak to wynika z przedstawionych do 

kontroli dokumentów nie ewidencjonuje zwrotów z tytułu spłaconych rat pożyczek i odsetek 

wynikających z poręczonych pożyczek po stronie dochodów a poprzez odpowiednie 

rozksięgowania pomniejsza wydatki wykonane w ramach działu 900 rozdział 90001 § 4300 

wydatki bieżące związane z gospodarką ściekową i ochroną wód.  

 

Sposób księgowania został opisany na podstawie jednej z dokonanych kompensat:  

 W dniu 18.02.2011 r. Gmina Praszka spłaciła na wezwanie poręczenie raty pożyczki w 

kwocie 175 000,00 zł. Oczyszczalnia wystawiła w dniu 28.02.2011 r. fakturę VAT nr 

00004/2011 za oczyszczanie ścieków na kwotę 276.662,74 zł na Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Usługowe „GOSKOM” Sp. z o.o. W tym samym dniu Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Usługowe „GOSKOM” Sp. z o.o. wystawiło dla Gminy Praszka fakturę VAT 

na kwotę 200 813,08 zł za dopłatę do oczyszczalni ścieków. Porozumieniem 
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kompensacyjnym z dnia 16 marca 2011 roku ustalono, że kompensuje się wzajemne 

należności i zobowiązania na dzień 16.03.2011 r. na kwotę 160 000,00 zł pomiędzy: 

o  Oczyszczalnią Ścieków Praszka Sp. z o.o. wobec Gminy Praszka w związku ze 

spłatą przez Gminę Praszka raty poręczonej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, 

o Gminą Praszka a Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowym GOSKOM  

Sp. z o. o. w związku z dopłatą Gminy do oczyszczalni ścieków wynikającą z 

wystawionej faktury nr W/00008/11 z dnia 28.02.2011 r., 

o Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowym „GOSKOM” Sp. z o. o. a 

Oczyszczalnią Ścieków Praszka Sp. z o.o. w związku z kosztami oczyszczania 

ścieków wynikającymi z wystawionej faktury nr 00004/2011 z dnia 28.02.2011 r. 

 

Jak ustalono w oparciu o ewidencję księgową, kwotę 200 813,08 zł rozksięgowano w 

sposób następujący konto:  

1) 201-1 – „rozrachunki wydatków wg kontrahentów” po stronie Ma oraz  

2) 402-1 rozdział 90001 § 4300 – koszty bieżące związane z gospodarką ściekową i ochroną 

wód po stronie Wn.  

 

Kwotę 40 813,08 zł (200 813,08 – 160 000,00 = 40 813,08 zł) rozksięgowano 

3) po stronie Wn konta 201-1 i  

4) po stronie Ma konta 130-2 – „rachunek bieżący do obsługi wydatków”. Czyli ujęto ją na 

rozrachunkach z GOSKOM i zapłata 40 813,08 zł z rachunku wydatków.  

 

Natomiast kwotę 160 000,00 zł czyli kwotę kompensowaną z kwoty 175 000,00 zł 

zapłaconych poręczeń zaksięgowano na podstawie dowodu PK nr 40 z dnia 28.03.2011 r.  

5) na koncie 201-1/5 po stronie Wn i  

6) 130-2 po stronie Ma w rozdziale 90001 § 4300 oraz  

7) 240-5/115 po stronie Wn i  

8) 130-2 po stronie Ma w rozdziale 75704 § 8020.  

 

Sposób księgowania wskazany powyżej świadczy o pomijaniu strony dochodów budżetu 

Gminy Praszka w klasyfikacji budżetowej rozdział 75704 § 8020 - wpływy z tytułu poręczeń i 

gwarancji, w tym należności uboczne i pomniejszaniu wydatków bieżących w klasyfikacji 

90001 § 4300 wydatki bieżące związane z gospodarką ściekową i ochroną wód.  

 

W związku z nieewidencjonowaniem zwrotów spłat poręczeń w budżecie gminy po 

stronie dochodów zwrócono się do Skarbnika Gminy i Burmistrza o wyjaśnienie, w którym 

stwierdzono m.in., że: „Kwoty zwrotu tytułu dokonanych poręczeń w latach 2009-2010 i do 

30.06.2011 r. nie były ujmowane w ewidencji budżetu gminy po stronie dochodów, ponieważ 

zwroty były dokonywane w trakcie roku budżetowego i dotyczyły tego samego roku, dlatego 

też były księgowane w budżecie po stronie wydatków jako zwrot wydatków roku bieżącego. 

Od 2 półrocza 2011 r. dokonane zwroty przez Spółkę Oczyszczalnia Ścieków na podstawie 

porozumienia kompensacyjnego do 30.06.2011 r. zostały przeksięgowane w budżecie na 

stronę dochodów, ponieważ w uchwalonym budżecie na 2011 r. dochody z tego tytułu 

zaplanowano w rozdziale 75704 § 8020”. 

 

Złożone wyjaśnienia potwierdzają ustalenia kontrolujących, jednakże nie sposób się 

zgodzić ze stwierdzeniem, że: „(…)zwroty były dokonywane w trakcie roku budżetowego 
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 i dotyczyły tego samego roku, dlatego też były księgowane w budżecie po stronie wydatków 

jako zwrot wydatków roku bieżącego (…)” gdyż zaksięgowanie w wyżej wskazany sposób 

powodowało zaniżenie wykonanych dochodów w rozdziale 90001 § 4300 a nie 

zaewidencjonowanie zwrotu wydatków bieżących. Zgodnie z art. 60 cyt. ustawy o finansach 

publicznych, środki publiczne jakimi są należności z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych 

przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego, stanowią niepodatkowe 

należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym, będąc zarazem dochodami 

jednostek samorządu terytorialnego. Zatem zgodnie z art. 211 ust. 1 cyt. ustawy o finansach 

publicznych dochody te winny być ujęte w budżecie kontrolowanej jednostki. Ponadto 

zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.07.2006 r. w sprawie 

szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 142, poz. 1020 z późn. zm.) i § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z 

dnia 05.07.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla 

budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 

samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz 

państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 128 poz. 861), które stanowią że: „(…) operacje gospodarcze 

dotyczące (…) dochodów i wydatków budżetów jednostek samorządu terytorialnego są 

ujmowane w księgach rachunkowych na odrębnych kontach księgowych w zakresie 

faktycznych (kasowo zrealizowanych) wpływów i wydatków dokonanych na bankowych 

rachunkach budżetów oraz rachunkach bieżących dochodów i wydatków budżetowych 

jednostek budżetowych,(…). 

 

Reasumując, stwierdzić należy, iż opisane wyżej operacje gospodarcze związane ze 

zwrotem wydatków poniesionych z tytułu udzielonych poręczeń, tzw. „kompensaty”, 

dokonywane były z naruszeniem prawa. Nie zaszły bowiem określone przepisami o 

finansach publicznych konieczne warunki do dokonywania wzajemnych potrąceń. 

 

5.3. Wykazywanie spłat zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń  

i gwarancji w sprawozdaniach budżetowych Rb-N i Rb-28S 

 

Analiza wyciągów bankowych oraz ewidencji księgowej kont 130-1 – „rachunek bieżący 

do obsługi wydatków” w 2009 roku i 130-2 – „rachunek bieżący do obsługi wydatków” w 

latach 2010 i 2011 ujawniła, że kontrolowana jednostka dokonała spłat poręczeń w latach: 

 2009 – na ogólną kwotę 1 325 632,30 zł z czego wg poszczególnych kwartałów kwota 

dokonanych spłat narastająco wynosiła: I kw. – 597 174,18 zł, II kw. – 612 057,22 zł, III 

kw. – 1 300 114,60 zł, IV kw. – 1 325 632,30 zł, 

 2010 – na ogólną kwotę 829 858,98 zł z czego wg poszczególnych kwartałów kwota 

dokonanych spłat narastająco wynosiła: I kw. – 648 000,00 zł, II kw. – 648 000,00 zł, III 

kw. – 829 858,98 zł, IV kw. – 829 858,98 zł, 

 2011 – w pierwszym półroczu na ogólną kwotę 175 000,00 zł z czego wg 

poszczególnych kwartałów kwota dokonanych spłat narastająco wynosiła: I kw. –  

175 000,00 zł, II kw. – 175 000,00 zł. 

Kontrolą objęto sposób zaewidencjonowania wyżej wskazanych kwot spłat poręczeń z tytułu 

zaciągniętych przez Oczyszczalnie pożyczek. Ustalono, że kontrolowana jednostka 

wykazywała w sposób nieprawidłowy stany wydatków wykonanych w dziale 757 rozdział 
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75704 § 8020 w kwartalnych sprawozdaniach Rb-28S za lata 2009, 2010 i I półrocze 2011 r. 

oraz dane zawarte w kolumnie B3 sprawozdań kwartalnych Rb-N za lata 2009, 2010 i I 

półrocze 2011 r. 

 

Stwierdzone nieprawidłowości przedstawiono w tabeli poniżej: 

 

Okres w 
kwartałach 

Kol. B3 
sprawozdania 

Rb-N 

Rb-28S – wydatki 
wykonane wg. 

klasyfikacji 
budżetowej 757-

75704-8020 

Dane z ewidencji 
księgowej oraz 

wyciągów 
bankowych 

Różnica 

I kw. 2011 r. 15 000,00 15 000,00 175 000,00 160 000,00 

II kw. 2011 r. 0,00 0,00 175 000,00 175 000,00 

 

I kw. 2010 r. 522 116,91 522 116,91 648 000,00 125 883,09 

II kw. 2010 r. 73 328,95 73 328,95 648 000,00 574 671,05 

III kw. 2010 r. 0,00 0,00 829 858,98 829 858,98 

IV kw. 2010 r. 0,00 0,00 829 858,98 829 858,98 

 

I kw. 2009 r. 477 271,76 477 271,76 597 174,18 119 902,42 

II kw. 2009 r. 0,00 0,00 612 057,22 612 057,22 

III kw. 2009 r. 400 002,22 400 002,22 1 300 114,60 900 112,38 

IV kw. 2009 r. 0,00 0,00 1 325 632,30 1 325 632,30 

 

W związku z ustalonymi różnicami zwrócono się do Skarbnika Gminy i Burmistrza o 

wyjaśnienie. 

W wyjaśnieniu wyżej wskazani stwierdzili m.in., że: „Różnica pomiędzy danymi 

wykazanymi w sprawozdaniach Rb-28S i Rb-N a danymi z ewidencji księgowej kont 130-2 

 i 130-1 oraz wyciągów bankowych w wymienionych okresach sprawozdawczych:  

1) w 2009 r. wynika z księgowania w trakcie roku budżetowego kwoty kompensaty 

należności i zobowiązań na podstawie podpisanych porozumień kompensacyjnych  

w budżecie urzędu po stronie wydatkowej jako zwrot wydatków roku bieżącego.  

2) w 2010 r.  wynika z księgowania w trakcie roku budżetowego kwoty kompensaty 

należności i zobowiązań na podstawie podpisanych porozumień kompensacyjnych  

w budżecie urzędu po stronie wydatkowej jako zwrot wydatków roku bieżącego.  

3) I półrocze 2011 r. wynika z księgowania w trakcie roku budżetowego kwoty kompensaty 

należności i zobowiązań na podstawie podpisanych porozumień kompensacyjnych w 

budżecie po stronie wydatkowej jako zwrot wydatków roku bieżącego. W III kwartale 2011 r. 

kwota zapłaconego poręczenia 175 000 zł została skorygowana w ewidencji księgowej,  

a zapłacone wartości poręczeń ujęte w sprawozdaniach  Rb-28S i Rb-N za III kwartał 2011 r.  

 

W odniesieniu do złożonych wyjaśnień należy stwierdzić, że kontrolowana jednostka w 

wyżej wymienionym okresie poniosła faktyczne wydatki w wysokości: 175.000,00 zł za I 

półrocze 2011 r., 829 858,98 zł za rok 2010 i 1 325 632,30 zł za rok 2009. Jednakże sposób 

ujęcia zarówno w sprawozdaniu Rb-28S jak i sprawozdaniu Rb-N nie odzwierciedla 

faktycznie zaistniałych operacji gospodarczych, ponieważ w kolumnie wydatki wykonane w 

sprawozdaniu Rb-28S i kolumnie B3 sprawozdania Rb-N na koniec okresów 

sprawozdawczych wykazano kwoty: I półrocze 2011 roku – 0,00 zł, IV kwartał 2010 roku – 
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0,00 zł, IV kwartał 2009 roku – 0,00 zł. Tak ujęte wysokości wydatków wykonanych oraz 

kwoty określające wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z 

tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w sposób oczywisty świadczy o nierzetelnym ujęciu 

operacji gospodarczych w wyżej wymienionych sprawozdaniach w myśl błędnie przyjętej 

tezy, że w wyżej wymienionych kolumnach winno się wykazać jedynie te należności, które 

nie zostały skompensowane lub też w zależności od sprawozdania jako pomniejszenie 

wydatków. W zakresie sprawozdania Rb-28S zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 4, rozdziałem 4, 

załącznika nr 34 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.06.2006 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2006 Nr 115 poz. 781 z późn. zm.) i § 8 ust. 2 pkt 3, 

rozdziałem 4, załącznika nr 39 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 03.02.2010 r. w 

sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 20 poz. 103) w kolumnie 

"Wydatki wykonane" wykazuje się zrealizowane wydatki na podstawie danych księgowości 

analitycznej do rachunku bieżącego. W odniesieniu do sprawozdania Rb-N zgodnie z §20b 

ust. 2 pkt 3 rozdziału 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w 

sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz § 15 ust. 2 pkt 3 załącznika nr 9 rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów 

publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 43 poz. 247), w 

zestawieniu wykazuje się w wierszu B3. wartość spłat dokonanych w okresie 

sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) - wartość 

spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń 

lub gwarancji (wydatki) oznacza wartość wydatkowanych środków przez jednostki sektora 

finansów publicznych - tytułem spłaty zobowiązań, zaciągniętych i niespłaconych przez 

dłużników, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostkę sektora finansów publicznych - 

obejmującą wartość faktycznie spłaconych środków (należności głównej i należności 

ubocznych) w ramach realizacji umów poręczenia lub gwarancji. 

 

Sposób w jaki kontrolowana jednostka przedstawia informacje na temat zaistniałych 

operacji gospodarczych pozostaje w sprzeczności z wyżej wskazanymi uregulowaniami w 

zakresie ewidencjonowania wydatków wykonanych i wykazywania wartości dokonanych 

spłat za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji. Skutkował on wykazywaniem 

w ewidencji księgowej a także sprawozdaniach budżetowych i opisowych danych 

niezgodnych z treścią ekonomiczną dokonywanych operacji finansowych. W objętym 

raportem okresie różnice te przekroczyły łącznie kwotę 2 mln zł. 

 

5.4. Plan wydatków dział 757 rozdział 75704 § 8020 

 

W oparciu o przedstawione do kontroli dokumenty ustalono, że Rada Miejska w Praszce 

uchwałami nr 217/XXV/2008 z dnia 29.12.2008 r., 293/XXXV/2009 z dnia 29.12.2009 r. i 

11/III/2010 z dnia 29.12.2010 r., podjęła uchwały w sprawie budżetu Gminy Praszka w latach 

2009, 2010 i 2011. Na podstawie wyżej wymienionych uchwał, ustalono, że planowane 

wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 

sklasyfikowane w dziale 757 rozdział 75704 § 8020 wynosiły odpowiednio w latach: 

- 2009 – 1 868 695,00 zł, w trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie 

wydatków, 

- 2010 – 1 889 953,00 zł, w dniu 30.09.2010 r. uchwałą Rady Miejskiej nr 339/XLII/2010 

zmniejszono plan wydatków w rozdziale 75704 § 8020 o kwotę 800 000,00 zł. Od dnia 

30.09.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. plan wydatków wynosił 1 089 953,00 zł, 
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- 2011 – 2 256 355,00 zł, w dniu 16.06.2011 r. uchwałą Rady Miejskiej nr 71/IX/2011 

zwiększono plan wydatków w rozdziale 75704 § 8020 o kwotę 200 000,00 zł. Od dnia 

16.06.2011 r. do 30.09.2011 r. plan wydatków wynosił 2 456 355,00 zł. 

Wartości planowanych wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego określane były w oparciu o harmonogramy spłat rat 

kapitałowych i odsetek poszczególnych pożyczek i kredytów. Wskazane harmonogramy 

przekazywane były przez Oczyszczalnię Ścieków Praszka Sp. z o.o., w ostatnim kwartale 

roku poprzedzającego rok w którym dokonywano spłat rat pożyczek. 

Na podstawie pozabilansowej ewidencji księgowej w zakresie ewidencjonowania spłat rat 

pożyczek i poręczeń oraz wyciągów bankowych ustalono, że kontrolowana jednostka oraz 

Oczyszczalnia Ścieków Praszka Sp. z o.o., dokonywały spłat rat zaciągniętych pożyczek 

oraz spłat poręczeń rat pożyczek. Wysokość dokonywanych spłat narastająco za 

poszczególne okresy sprawozdawcze przedstawiono w tabeli poniżej: 

 

Lp. 
Okresy 

sprawozdawcze 

Plan wydatków 

rozdział 75704 § 8020 

Dokonane spłaty 

narastająco 

Dokonane spłaty za 

poszczególne okresy 

sprawozdawcze 

1. I kw. 2009 r. 1 868 695,00 zł 710 048,74 zł 710 048,74 zł 

2. II kw. 2009 r. 1 868 695,00 zł 816 445,44 zł 106 396,70 zł 

3. III kw. 2009 r. 1 868 695,00 zł 1 613 053,26 zł 796 607,82 zł 

4. IV kw. 2009 r. 1 868 695,00 zł 1 744 272,86 zł 131 219,60 zł 

razem: 1 744 272,86 zł 

5. I kw. 2010 r. 1 889 953,00 zł 843 696,27 zł 843 696,27zł 

6. II kw. 2010 r. 1 889 953,00 zł 877 892,41 zł 34 196,14 zł 

7. III kw. 2010 r. 1 089 953,00 zł 1 151 159,53 zł 273 267,12 zł 

8. IV kw. 2010 r. 1 089 953,00 zł 1 533 972,08 zł 382 812,55 zł 

razem: 1 533 972,08 zł 

9. I kw. 2011 r. 2 256 355,00 zł 632 571,63 zł 632 571,63 zł 

10. II kw. 2011 r. do 15.06.2011 r. 

2 256 355,00 zł 

od 16.06.2011 r. 

2 456 355,00 zł 

1 212 897,67 zł 580 326,04 zł 

11. III kw. 2011 r. 2 456 355,00 zł 1 726 083,64 zł 513 185,97 zł 

razem: 1 726 083,64 zł 

 

Analiza wartości planowanych wydatków w rozdziale 75704 § 8020 za lata 2009, 2010 

oraz trzy kwartały 2011 r. w kontekście faktycznie poniesionych wydatków zarówno przez 

Poręczyciela tj. Gminę Praszka jak również Oczyszczalnię Ścieków Praszka Sp. z o.o., 

wykazała, że kontrolowana jednostka nie dostosowywała na przestrzeni okresów 

kwartalnych poszczególnych lat, wielkości planowanych wydatków z tytułu poręczeń  

i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W kontekście dokonanej 

analizy należy stwierdzić, że:  

- w II kwartale 2009 roku faktycznie dokonane spłaty wynosiły 816 445,44 zł a w III 

kwartale 2009 roku wynosiły 1 613 053,26 zł co daje realnie obniżone wartości z tytułu 

poręczeń i gwarancji do wysokości w II kwartale 1 052 249,56 zł planowanych wydatków 

a w III kwartale 255 641,74 zł planowanych wydatków, pomimo to kontrolowana 

jednostka w planie finansowym „zamroziła” w II i III kwartale kwotę 1 868 695,00 zł, 
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- w II kwartale 2010 roku faktycznie dokonane spłaty wynosiły 877 892,41 zł a w III 

kwartale 2010 roku wynosiły 1 151 159,53 zł co daje realnie obniżone wartości z tytułu 

poręczeń i gwarancji do wysokości w II kwartale 1 012 060,59 zł planowanych wydatków 

a w III kwartale z uwzględnieniem zmiany uchwały budżetowej w dniu 30.09.2010 r.,  

816 685,88 zł planowanych wydatków, pomimo to kontrolowana jednostka w planie 

finansowym „zamroziła” w II kwartale kwotę 1 889 953,00 zł a w III kwartale  

1 089 953,00 zł, 

- w II kwartale 2011 roku faktycznie dokonane spłaty wynosiły 1 212 897,67 zł a w III 

kwartale 2011 roku wynosiły 1 726 083,64 zł co daje realnie obniżone wartości z tytułu 

poręczeń i gwarancji do wysokości w II kwartale 1 243 457,33 zł planowanych wydatków 

a w III kwartale 730 271,36 zł planowanych wydatków, pomimo to kontrolowana 

jednostka w planie finansowym „zamroziła” w II kwartale kwotę 2 456 355,00 zł a w III 

kwartale 2 456 355,00 zł. 

 

Syntetyczne ujęcie wyników analizy przedstawiono w tabeli poniżej: 

 

Lp. 
Okresy 

sprawozdawcze 

Plan 
wydatków 

rozdział 75704 
§ 8020 

Dokonane spłaty 
narastająco 

Plan wydatków 
po ewentualnej 

aktualizacji 
(3 - 4) 

Różnica 
(3 - 5) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. II kw. 2009 r. 1 868 695,00 zł 816 445,44 zł 1 052 249,00 zł 816 445,44 zł 

2. III kw. 2009 r. 1 868 695,00 zł 1 613 053,26 zł 255 642,00 zł 1 613 053,26 zł 

3. II kw. 2010 r. 1 889 953,00 zł 877 892,41 zł 1 012 060,00 zł 877 892,41 zł 

4. III kw. 2010 r. 1 089 953,00 zł 1 151 159,53 zł 

(1 151 159,53-  

877 892,41=273 

267,12) 

816 686,00 zł 273 267,00 zł 

5. II kw. 2011 r. do15.06.2011 r. 

2 256 355,00 zł 

od16.06.2011 r. 

2 456 355,00 zł 

1 212 897,67zł 1 243 457,00 zł 1 212 897,67 zł 

6. III kw. 2011 r. 2 456 355,00 zł 1 726 083,64 zł 730 271,00 zł 1 726 083,64 zł 

 

Zebrane dane dotyczące faktycznych wielkości poręczanych przez Gminę zobowiązań w 

latach 2009-2011 świadczą, iż plan wydatków w okresie objętym kontrolą nie był 

dostosowany do potrzeb. Wydatki na spłatę poręczeń były planowane w nadmiernej 

wysokości a dodatkowo nie były urealniane wraz z upływem czasu. Blokowanie po stronie 

planu wydatków na poręczenia uniemożliwiało zaplanowanie w prawidłowych wysokościach 

innych niezbędnych wydatków. 

 Wyniki kontroli doraźnej przeprowadzonej w Gminie Praszka wskazują, iż zagadnienia 

związane z udzielanymi przez Gminę poręczeniami stwarzają istotne problemy służbom 

finansowym, co w konsekwencji skutkuje wystąpieniem nieprawidłowości. Należy przy tym 

podkreślić, że nieprawidłowości występują zarówno na etapie planowania jak i realizacji 

wydatków z tytułu poręczeń, jak również wykazywania ich w sprawozdawczości. Skala 

udzielonych przez Gminę poręczeń sprawia, iż nieprawidłowości w tym zakresie mają istotny 

wpływ na obraz finansów Gminy. Wyniki kontroli dowodzą, iż obraz ten, zawarty m.in. w 

sprawozdaniach z wykonania budżetu za rok 2009 i 2010 był niepełny, albowiem nie 
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obejmował wydatków ani dochodów związanych z udzielonymi poręczeniami, mimo że winny 

one być tam wykazane.  

 

6. Podstawowe wielkości budżetowe Gminy Praszka na tle wyników 

innych jednostek województwa opolskiego 

 

Brak jednoznacznych danych świadczących o zagrożeniu prawidłowego funkcjonowania 

gospodarki finansowej Gminy Praszka w świetle przedstawionej wyżej analizy budżetu za 

lata 2009-2011, skłania do poszerzenia analizy o odniesienie danych dotyczących Gminy 

Praszka do innych jednostek objętych nadzorem RIO w Opolu, w celu określenia 

potencjalnych anomalii i wskazania ewentualnych ryzyk. Odniesienie taki stanowi dokument 

pn. „Wykaz jednostek samorządu terytorialnego o zwiększonym ryzyku wystąpienia 

zagrożeń w gospodarce finansowej”, sporządzany corocznie przez Wydział Informacji Analiz 

i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. 

W powyższym opracowaniu, w oparciu o przyjętą metodologię przyjęto 6 kryteriów 

wskazujących na potencjalną możliwość wystąpienia zagrożeń w gospodarce finansowej. 

Składają się na nie wskaźniki zadłużenia określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o 

finansach publicznych, relacja skumulowanego zadłużenia do dochodów, brak nadwyżki 

operacyjnej oraz wystąpienie zobowiązań wymagalnych. 

W wykazie sporządzonym według stanu na 31.12.2009 roku ujęto 4 jednostki samorządu 

terytorialnego, przy czym nie znalazła się w nim Gmina Praszka. Dopiero w wykazie 

sporządzonym według stanu na 31.12.2010, wśród 20 wymienionych w nim gmin ujęto 

również Gminę Praszka. Powyższy wykaz przekazano organom wymienionych w nich 

jednostek samorządu terytorialnego. Należy jednak w tym miejscu podkreślić, iż wykaz ten 

nie stanowi w żadnej mierze listy jednostek w których stwierdzono zagrożenie wykonywania 

zadań, a jedynie potencjalnie zwiększone ryzyko wystąpienia zagrożeń w gospodarce 

finansowej. W odniesieniu do żadnej z wymienionych w wykazie jednostek Kolegium nie 

podjęło decyzji o sporządzeniu raportu o stanie gospodarki finansowej. Podjęcie decyzji o 

sporządzeniu  raportu ws. Gminy Praszka wynikło z okoliczności ujawnionych w późniejszym 

okresie. 

 

 

7. Podsumowanie, wnioski 

 

Celem sporządzenia niniejszego raportu było dokonanie pogłębionej analizy sytuacji 

finansowej Miasta i Gminy Praszka i określenia ewentualnego ryzyka zagrożenia 

wykonywania ustawowych zadań. Zgromadzone materiały oraz przeprowadzone analizy 

podstawowych kategorii finansowych dotyczących gospodarki finansowej Gminy 

zaprezentowane w Raporcie dają podstawy do postawienia następujących wniosków. 

 

1. W ciągu ostatnich trzech lat wydatki oraz dochody budżetu Gminy Praszka były 

planowane w sposób nierealistyczny. Specyfiką samorządowych budżetów jest ich 

wielokrotne nowelizowanie w ciągu roku, lecz w przypadku Gminy Praszka, mimo 

nowelizacji budżetu wielkości budżetowe nie były urealniane. Szczególnie widoczne 

różnice dotyczyły wydatków, które w latach 2009 i 2010 zostały wykonane poniżej 

90% planu. Wyniki kontroli doraźnej wskazały na przeszacowania planowanych 

wydatków bieżących z tytułu poręczeń sięgające w trzecim kwartale 2011 r. 
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1 726 083 zł. Należy przy tym podkreślić, iż realność planowania jest nie tylko 

postulatem doktryny, ale od roku 2011 w odniesieniu do wieloletniej prognozy 

finansowej wymogiem prawnym. Ma ona również wpływ na jakość podejmowanych 

decyzji w sprawach finansowych. Urealnienie planowanych wydatków na poręczenia 

umożliwiłoby przesunięcie uwolnionych środków na realizację innych niezbędnych 

zadań bez konieczności szukania dodatkowych zwrotnych źródeł pokrycia wydatków 

bieżących pożyczką z budżetu państwa. 

 

2. Wskaźnik zadłużenia Gminy Praszka na tle porównywalnych jednostek samorządu 

terytorialnego województwa opolskiego nie jest wysoki, specyfiką gminy są jednak 

udzielone poręczenia, niestanowiące w myśl przepisów o finansach publicznych 

elementu długu jst. Kwota poręczeń, jakkolwiek wysoka, nie stanowi zagrożenia dla 

gospodarki finansowej gminy. Niepokoi natomiast ujawniony w trakcie kontroli 

doraźnej fakt nieprawidłowego wykazywania zobowiązań z tytułu udzielanych 

poręczeń, a przede wszystkim dokonywania naruszających prawo „kompensat”, a 

także niewykazywania dochodów i wydatków z tytułu spłacanych poręczeń. Jako 

istotną nieprawidłowość należy zakwalifikować niewykazywanie spłat poręczeń. Brak 

tej informacji w sprawozdaniach, w tym również opisowych, wskazuje na niepełne 

przedstawianie informacji o sytuacji finansowej jednostki organowi stanowiącemu 

oraz organowi nadzoru przez Burmistrza Praszki. 

 

3. Dochody własne mają charakter stabilny. Zaległości w podatkach przestały rosnąć 

mimo waloryzowania stawek w ostatnich latach. Nakłady inwestycyjne są realizowane 

na relatywnie wysokim poziomie, co więcej, rosły w ostatnich latach. Zwracają uwagę 

wysokie wydatki ponoszone na dopłaty do kosztów oczyszczania ścieków. 

 

4. Sytuacja finansowa Gminy Praszka nie wyróżnia się na tle innych jednostek objętych 

nadzorem RIO w Opolu. Należy jednak zaznaczyć, iż wraz z innymi 20 jednostkami 

samorządu terytorialnego województwa opolskiego, Gmina Praszka została ujęta w 

wykazie jednostek o zwiększonym ryzyku wystąpienia zagrożeń w gospodarce 

finansowej. Informacja o powyższym fakcie została przekazana organom gminy 

pismem z 13 czerwca 2011 r. 

 

5. Na dzień sporządzenia raportu, Gmina zachowuje płynność finansową. Obciążenie 

kosztami obsługi długu w ostatnich latach wzrosło, lecz nie stanowi istotnej pozycji po 

stronie wydatków budżetu. Zobowiązania wymagalne według stanu na koniec 

kwartału wystąpiły jedynie na dzień 31.12.2010 r. w kwocie 188 584 zł. Przyjmując, iż 

zdarzenie to miało charakter incydentalny, nie można wykluczyć, iż każde 

dopuszczenie do powstania zobowiązań wymagalnych, w przyszłości rzutować może 

na ryzyko utraty płynności finansowej. 

 

6. Realność wieloletniej prognozy finansowej jest trudna do oceny ze względu na 

wskazane wyżej błędy planistyczne oraz przystąpienie do programu naprawy 

finansów gminy. O ile oszczędności zostaną wdrożone można oczekiwać na 

wypracowanie nadwyżki operacyjnej rzędu 4% już w roku 2012. Na dzień 

sporządzenia raportu trudno jest ocenić realność przejętego programu naprawy 

finansów gminy, a tym bardziej jego efektów i wpływu na całkowite wyeliminowanie 

zagrożeń w wykonywaniu zadań publicznych przez gminę w najbliższej przyszłości. 
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 Reasumując, zgromadzone dane nie dają podstaw do uznania, iż aktualnie zagrożone 

jest wykonywanie zadań publicznych przez Gminę Praszka. W celu wykluczenia takiego 

ryzyka w przyszłości konieczne jest jednak udoskonalenie metod planowania budżetowego, 

w tym w szczególności urealnianie wielkości budżetowych w ciągu roku. Niezbędne jest 

również skorygowanie sposobu ujmowania w budżecie, księgach rachunkowych i 

sprawozdaniach, operacji związanych ze spłatą poręczeń.  

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, dokonując corocznej analizy ryzyka 

wystąpienia zagrożeń w gospodarce finansowej j.s.t. województwa opolskiego zwróci 

szczególną uwagę na kształtowanie się kryteriów oceny tego zagrożenia w Gminie Praszka, 

a także monitorować będzie program naprawy finansów gminy pod kątem efektów 

finansowych. 


