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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

 Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 

(Dz. U. z 2012 r., poz.82 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura 

w Gdańsku skontrolowała w Urzędzie Miejskim w Gdańsku (dalej: „Urząd”) realizację przedsięwzięć  

w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego (dalej: „PPP”) w latach 2009-2012 (do zakończenia 

czynności kontrolnych).     

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym 

w dniu 27 września 2012 r., Najwyższa Izba Kontroli na podstawie art. 60 ustawy o NIK,w brzmieniu 

obowiązującym do 1czerwca 2012 r.1, przekazuje Panu Prezydentowi niniejsze wystąpienie 

pokontrolne.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Miasta Gdańsk podjęte w celu przygotowania    

i realizacji przedsięwzięć w systemie PPP pomimo, iż przy  zaangażowaniu znacznego nakładu czasu oraz 

zasobów kadrowych żadne przedsięwzięcie PPP nie weszło dotychczas w etap realizacji.  

Pozytywną ocenę uzasadnia prawidłowe przygotowanie projektów przedsięwzięć w systemie PPP oraz 

zgodne z obowiązującymi przepisami działania zmierzające do wyboru partnera prywatnego.Spośród 8 

projektów inwestycyjnych rozpatrywanych do realizacji w latach 2009-2012 (I półrocze) na kwotę ogółem 

1.298,31 mln zł, w trybie PPP przygotowano i rozpoczęto realizację dwóch projektów na kwotę  200,2 tys. zł:  

                                                           
1 art.2 ustawy z dnia 22 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. Nr 227,poz.1482 – 

„ustawa nowelizująca”) 
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„Budowa i eksploatacja Kolumbariów na gdańskich cmentarzach komunalnych” oraz „Budowa i eksploatacja 

parkingów na obszarze śródmieścia Gdańska”. Działania przygotowawcze w celu realizacji projektu „Budowa 

wielofunkcyjnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 47 w Gdańsku - Wrzeszczu”, podjęte w 2009r. 

zostały zawieszone w wyniku konsultacji rynkowych wskazujących na brak zainteresowania ww. projektem. 

1. NIK pozytywnie ocenia przygotowanie Urzędu do realizacji przedsięwzięć w systemie PPP. Realizację 

zadań w zakresie przedsięwzięć PPP powierzono WPG. Z dniem 1 lipca 2011 r. w strukturze WPG 

wyodrębniono Centrum Partnerstwa i Biznesu (dalej: „Centrum”) do realizacji  zadań w zakresie 

koordynacji, kreowania i przygotowania koncepcji projektów inwestycyjnych, w szczególności w formule 

partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 

r.o partnerstwie publiczno – prywatnym (dalej: „ustawa o PPP”)2 oraz ustawy z dnia 9 stycznia 2009 

r.o koncesji na roboty budowlane i usługi3 (dalej: „ustawa o koncesji”). Pracownicy Centrum (5 osób) 

uczestniczyli łącznie w 14 specjalistycznych szkoleniach z zakresu PPP, ponadto w WPG wdrożono 

procedurę ISO WPG-IV.PG2.PJ1 „Koordynacja obsługi inwestycji, w szczególności realizowanych 

w partnerstwie publiczno-prywatnym”. Od 2011 r. Miasto Gdańsk jest  członkiem Izby Podmiotów 

Publicznych przy Instytucie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, jak też sygnatariuszem 

Platformy PPP przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.Według wyjaśnień dyrektora Wydziału 

Polityki Gospodarczej  Urzędu (dalej: „WPG”)przyczyny niewielkiej liczby przedsięwzięć podjętych  

w trybie PPP to m.in.: związana ze specyfiką procedur PPP konieczność uzyskania wielu 

czasochłonnych analiz prawnych, ekonomicznych podatkowych i rynkowych,  przygotowanie  obszernej 

dokumentacji postępowania, a także  czasochłonne pozyskiwanie niezbędnych interpretacji i opinii 

organów właściwych w sprawach kwalifikacji przedsięwzięcia PPP do długu publicznego.       

2. W ocenie NIK projekt „Budowa i eksploatacja Kolumbariów na gdańskich cmentarzach komunalnych” 

został przygotowany poprawnie pod względem formalnym, a zakres usług publicznych, których 

dostępność miał zapewnić, kwalifikował się do realizacji w systemie PPP. Wszczęcie procedury 

zmierzającej do wyboru partnera prywatnego zostało poprzedzone opracowaniem programów 

funkcjonalno-użytkowych, analiz prawnych oraz analiz ekonomicznej opłacalności (wykonalności) 

przedsięwzięcia, uwzględniających m.in. wstępną ocenę oddziaływania na środowisko oraz identyfikację 

głównych ryzyk związanych z jego realizacją, przy równoczesnym uwzględnieniu  aspektu zaliczenia do 

długu publicznego zobowiązań wynikających z projektu. NIK pozytywnie ocenia postępowanie 

w sprawie wyboru podmiotów świadczących usługi doradcze związane z przygotowaniem ww. projektu 

oraz zmierzające do wyboru partnera prywatnego do jego realizacji.  

Wyboru doradców zewnętrznych i autorów prac analityczno-planistycznych związanych 

z przygotowaniem projektu dokonano w wyniku postępowań przeprowadzonych przy zachowaniu  

                                                           
2Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz.100 ze zm. 
3 Dz. U. Nr 19, poz. 101 ze zm. 
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przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej:”pzp”)4. Stosownie do wymogów art. 4 ust. 1 

ustawy o PPP, specyfiki przedsięwzięć oraz przewidzianego sposobu wynagrodzenia partnera 

prywatnego, dotychczasowe czynności zmierzające do wyłonienia partnera prywatnego do realizacji 

powyższego przedsięwzięcia  prowadzono w trybie przepisów ustawy o koncesji, przy zachowaniu 

wymogów ww. ustawy, w tym w szczególności wymogów dotyczących: treści, terminów i miejsc 

zamieszczenia ogłoszeń wszczynających postępowanie, warunków udziału w postępowaniu, oraz 

zaproszeń do negocjacji i ich zakresu.  Ogłoszenie o koncesji, której przedmiotem  jest zaprojektowanie, 

sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja kolumbariów wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 

za wynagrodzeniem, które będzie stanowić wyłącznie prawo do eksploatacji kolumbariów, w tym 

pobierania pożytków zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt.1 ustawy o koncesji,opublikowano 21 sierpnia 2012 r.  

Postępowanie w celu realizacji projektu „Budowa i eksploatacja parkingów na obszarze śródmieścia 

Gdańska” wszczęte w sierpniu 2008 r. w trybie i przy zachowaniu przepisów  art. 128 ust. 7 w związku     

z art. 54 pzp zostało unieważnione  w marcu 2010 r. na podstawie art.93 ust.1 pkt.1pzp ( tj. ze względu 

na niezłożenie żadnej oferty). W celu kontynuacji tego przedsięwzięcia w systemie PPP, w tym  

dostosowania warunków realizacji ww. projektu do wymogów ustawy o koncesji, wyłoniono -  w trybie art. 

54 pzp - podmioty  świadczące usługi doradcze, którym zlecono sporządzenie analiz porównawczych 

oraz aktualizację specyfikacji technicznej dot. m.in. kalkulacji kosztów oraz badań preferencji inwestorów 

branżowych. Publikację ogłoszenia o koncesji w przedmiocie budowy i eksploatacji parkingów 

podziemnych kubaturowych i naziemnych na obszarze śródmieścia Gdańska  planowano na koniec 

III kwartału 2012 r.. 

 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w brzmieniu obowiązującym do 1 czerwca 2012 r., 

w zw. z art.2 ustawy nowelizującej, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego Panu Prezydentowi przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie, do dyrektora Delegatury 

Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku, umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen zawartych w tym 

wystąpieniu. 

 

 

                                                           
4 Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 ze zm. 


