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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 przeprowadziła kontrolę 

w Urzędzie Gminy w Ustce (dalej: „Urząd”). Przedmiotem kontroli była realizacja przedsięwzięć w systemie 

partnerstwa publiczno-prywatnego (dalej „PPP”) w latach 2009 -2012 r. (do zakończenia czynności kontrolnych). 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym 28 sierpnia 

2012 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje niniejsze wystąpienie 

pokontrolne.  

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia działalność Urzędu w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego.  

Pozytywną ocenę uzasadnia prawidłowe przygotowanie objętych badaniem dwóch projektów PPP 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: udzielania zamówień publicznych, kompletności zapisów umownych 

oraz nadzoru nad realizacją projektów.  

1. Spośród 69 projektów inwestycyjnych uwzględnionych w kontrolowanym okresie w programach 

gospodarczych Gminy Ustka przygotowano pod kątem możliwości realizacji w systemie PPP i realizowano 

w ww. trybie dwa przedsięwzięcia: inwestycję pn. „Zaprojektowanie oraz częściowe sfinansowanie 

przebudowy drogi gminnej nr 101130G, 101202G i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 203 wraz z budową 

oświetlenia drogowego” (dalej: „DG”) oraz usługę pn. : „Uruchomienie linii przewozów regularnych dzieci do 

szkoły i innych osób w Gminie Ustka” (dalej: „PR”). O wyborze formuły PPP dla realizacji ww. przedsięwzięć 

przesądził przede wszystkim brak środków na ich sfinansowanie przez Gminę. 
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W Urzędzie nie zatrudniano osoby wyspecjalizowanej w problematyce PPP oraz nie opracowano odrębnych 

wewnętrznych procedur związanych z postępowaniem w sprawach PPP. Przygotowaniem projektów 

zajmowali się: w ramach przedsięwzięcia PR - pracownicy Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Organizacyjnej 

Szkół - jednostki organizacyjnej Urzędu (dalej: „Zespół”), a w ramach przedsięwzięcia DG - radca prawny 

Urzędu oraz dwóch pracowników Urzędu odpowiedzialnych za zamówienia publiczne i inwestycje drogowe. 

Pracownicy zajmujący się realizacją badanych projektów uczestniczyli w szkoleniu z zakresu PPP;        w 

Urzędzie korzystano też z materiałów ogólnodostępnych w sieci internetowej, uwzględniających 

problematykę PPP.  

2. W ocenie NIK, obydwa projekty zostały przygotowane poprawnie pod względem formalnym, a zakres usług 

publicznych, których dostępność przedsięwzięcia miały zapewnić, kwalifikował się do realizacji w systemie 

PPP. Według zastosowanej koncepcji realizacji ww. przedsięwzięć ryzyka, w tym ryzyko budowy, w większej 

części obciążały partnerów prywatnych. Wszczęcie procedury w celu wyboru partnera prywatnego do 

realizacji DG zostało poprzedzone opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego, a wszczęcie 

procedury w celu wyboru partnerów prywatnych przedsięwzięcia PR zostało poprzedzone sporządzeniem 

rachunku ekonomicznego tego zadania.  

3. Badanie postępowań dotyczących wyboru partnerów prywatnych do realizacji badanych przedsięwzięć PPP, 

prowadzonych w trybie dialogu konkurencyjnego (art. 60 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych1 - dalej: „pzp”), nie wykazało nieprawidłowości dotyczących: sposobu powoływania 

komisji przetargowych, ustalenia wartości przedmiotu zamówień, terminowości zamieszczania ogłoszeń 

o udzieleniu zamówienia, sposobu prowadzenia negocjacji oraz sposobu dokumentowania przebiegu 

postępowania w protokołach. Stwierdzono jednakże następujące nieprawidłowości:  

-  wnioski dwóch wykonawców2 o dopuszczenie do udziału w postępowaniu PR nie spełniały wymogów 

formalnych, a Urząd nie wezwał ich do uzupełniania. W szczególności nie przedstawiono wymaganych 

ogłoszeniem o zamówieniu: licencji na krajowy transport drogowy osób, oświadczeń o dysponowaniu 

osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, a w jednym przypadku kompletnego wykazu 

posiadanego przez przewoźnika taboru autobusowego. Wg wyjaśnień Przewodniczącego komisji 

przetargowej opisana nieprawidłowość wynikała z braku wiedzy po stronie członków Komisji o zmianie 

treści ogłoszenia o zamówieniu;  

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na wyłonienie wykonawców przedsięwzięcia PR nie 

została wywieszona na tablicy informacyjnej Urzędu, co stanowiło naruszenie art. 40 ust.1 pzp. Według 

wyjaśnień Przewodniczącego komisji (pełniącego jednocześnie funkcję Zastępcy Wójta), przyczyną 

wystąpienia powyższej nieprawidłowości był niewłaściwy przepływ informacji w Urzędzie; 

 

 

                                                           
1 Dz. U. z 2010r., Nr 113,poz.759 ze. zm. 
2 z jednym z ww. wykonawców podpisano umowy na wykonywanie przewozów na 3 liniach na łączną kwotę 103.368,9 zł 
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-  postanowienia umów dotyczących dwóch (spośród pięciu) udzielonych zamówień na realizację usług   

w ramach przedsięwzięcia PR, zostały zmienione w stosunku do treści ofert, na podstawie których 

dokonano wyboru. W szczególności w umowach z dnia 7 lipca 2010 r. dot. przewozów na liniach nr 4   

i nr 2 cena jednostkowa za jedno z zadań została zwiększona w stosunku do cen ofertowych z 61,20 zł  

i 66,00 zł do - odpowiednio - 63 zł i 70 zł . Stwierdzono jednakże, że w rozliczeniach z przewoźnikami 

stosowano ceny ofertowe. Na podstawie wyjaśnień Przewodniczącego komisji ustalono, że przyczyną 

powyższej nieprawidłowości było omyłkowe przyjęcie w ww. umowach cen wynikających z ofert 

złożonych przez innego wykonawcę. W trakcie kontroli podjęto działania mające na celu dostosowanie 

stawek w treści umowy dot. linii nr 4 do stawek zgodnych z ofertą (umowa z przewoźnikiem 

wykonującym przewozy na linii nr 2 została z dniem 1 września 2010 r. rozwiązana).    

- w Urzędzie nie udokumentowano przekazania zaproszenia do złożenia oferty wykonawcy, z którym  

prowadzono dialog w postępowaniu dot. przedsięwzięcia DG, co było niezgodne z art. 60e ust.4 w zw.  z 

art.9 ust.1 pzp. Wg wyjaśnień Przewodniczącego komisji w dokumentacji zamówienia nie odnotowano 

daty, w której wykonawca odebrał osobiście zaproszenie.  

4. Umowy zawarte z wykonawcami przedsięwzięć w sposób właściwy zabezpieczały interes Gminy.                 

W szczególności:  

- w przypadku przedsięwzięcia DG wniesienie wkładu własnego Gminy było w całości uzależnione od 

prawidłowego wykonania prac budowlanych (nie zakończonych na dzień zakończenia kontroli); umowa 

nie przewidywała innego wynagrodzenia dla partnera prywatnego oprócz określonego wkładu własnego 

(34,42% kosztu inwestycji, nie więcej niż 749,9 tys. zł); przewidziano komisyjne odbiory prac, wg zasad 

określonych w specyfikacjach technicznych wykonania robót; zagwarantowano stosowanie kar 

umownych w przypadku opóźnień w realizacji zadania lub niewłaściwego jego wykonania; Gmina była 

właścicielem wybudowanego obiektu budowlanego; 

- w przypadku przedsięwzięcia PR Gmina w całości scedowała na partnera prywatnego obowiązek 

dostarczenia sprawnego technicznie taboru autobusowego; zapewniono możliwość naliczania kar za 

nieterminowe wykonywanie usług przewozowych; wysokość ponoszonego przez Gminę wkładu 

własnego była uzależniona od faktycznej liczb wykonanych przewozów i płatna z miesięcznym 

opóźnieniem. 

Ustalono jednak, że wbrew postanowieniom art. 8 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-

prywatnym3 umowy regulujące oba przedsięwzięcia nie określały zasad i szczegółowego trybu 

przeprowadzania przez Gminę bieżącej kontroli realizacji przez partnerów prywatnych ww. przedsięwzięć. 

Brak było również dokumentacji stwierdzającej wykonywanie ww. kontroli. W szczególności stwierdzono, że 

pracownik Urzędu odpowiedzialny za nadzór nad prawidłowością przebiegu przedsięwzięcia DG nie  był    w 

                                                           
3 Dz. U. z 2009r. Nr 19, poz.100 ze zm. 
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stanie określić ilości przeprowadzonych przez siebie kontroli (nie sporządził z tych czynności żadnych 

dokumentów), a osoby odpowiedzialne w Zespole za realizację przedsięwzięcia PR nie były w stanie określić 

ilości i czasu opóźnień kursów autobusowych wykonywanych przez jednego z przewoźników (występujących 

w sezonie zimowym 2010/2011), co uniemożliwiało jednocześnie ewentualne naliczanie kar umownych za 

nieterminowe wykonywanie usługi. Ze względu na powyższe ustalenia NIK nie podziela wyjaśnień Pani Wójt 

w tym zakresie, według których realizowane przedsięwzięcia nie były skomplikowane i wystarczająca była 

kontrola bieżąca oraz „społeczna”. 

Do dnia zakończenia kontroli potwierdzono podczas odbioru jezdni asfaltowej (przedsięwzięcie DG) 

wykonanie 6 zjazdów indywidualnych , podczas gdy w umowie przewidziano wykonanie 8 zjazdów.  Zjazdy 

indywidualne nie były przedmiotem odbioru i zostaną odebrane w terminie późniejszym po wykonaniu 

chodnika na całej długości jezdni  

5. Na podstawie informacji uzyskanej od Dyrektora Zespołu ustalono, że wskutek błędnego obliczenia 

obowiązującego terminu dwie płatności dotyczące realizacji przedsięwzięcia PR (na kwotę ogółem 4.243 zł) 

zostały dokonane z przekroczeniem umownych terminów. Pozostałe płatności dot. tego zadania                   

(tj.  275,5 tys. zł) były dokonywane przy zachowaniu terminów umownych.  

6. Urząd sporządzał sprawozdania Rb-Z-PPP oraz Rb-Z w których wykazywano przedsięwzięcie DG.  

 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o: 

1) podjęcie działań organizacyjnych zapewniających: 

 przestrzeganie przepisów prawa zamówień publicznych 

 zwiększenie nadzoru nad realizacją przedsięwzięć PPP, w tym również w zakresie przepływu informacji 

dotyczących prowadzonych postępowań. 

Najwyższa Izba Kontroli na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, w brzmieniu obowiązującym do          

2  czerwca 2012 r.,4, oczekuje przedstawienia przez Panią Wójt, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków, bądź o działaniach 

podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań. 

 Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w brzmieniu obowiązującym do 2 czerwca 2012 r., 

w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Pani Wójt prawo 

zgłoszenia na piśmie, do Dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku, umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, 

uwag i wniosku zawartych w tym wystąpieniu. 

 W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, w brzmieniu obowiązującym do 

2 czerwca 2012 r., termin nadesłania informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej 

uchwały właściwej komisji NIK. 

 

                                                           
4 Art. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 2010r.o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. Nr 227, poz.1482) 


