
 1

 
 
 
 
LLU-4101-08-01/2012 

P/12/051 

Lublin, dnia 30  lipca 2012 r.           

 
 
 

Pani  

Agata Fisz 

Prezydent Miasta Chełm 
 
 
 
 
 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 zwanej 

dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie skontrolowała w Urzędzie Miasta 

Chełm (dalej: „Urząd”) przygotowanie przedsięwzięć inwestycyjnych do realizacji w systemie 

partnerstwa publiczno-prywatnego (dalej: „PPP”) w latach 2009–2012 (do 30 czerwca). 

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

w dniu 10 lipca 2012 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, w brzmieniu 

obowiązującym do 1 czerwca 2012 r., w związku z art. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie 

ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli2,  przekazuje Pani Prezydent niniejsze wystąpienie pokontrolne.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie dotychczasowe działania Miasta Chełm, 

podjęte w celu przygotowania realizacji przedsięwzięć w systemie PPP.   

Pozytywną ocenę uzasadnia prawidłowe przygotowanie dwóch projektów PPP oraz zgodne  

z obowiązującymi przepisami działania zmierzające do wyboru partnerów prywatnych i zawarcia umów  

o realizację tych projektów. 

Spośród 72 projektów inwestycyjnych przewidzianych w „Wieloletnim planie inwestycyjnym 

Miasta Chełm na lata 2009-2015 z projekcją na lata późniejsze”3, dwa przygotowywano pod kątem 

możliwości ich realizacji w systemie PPP: ,,Budowa ośrodka sportów zimowych w Kumowej Dolinie 

w Chełmie” (dalej: „OSZ”) oraz „Centrum sportów wodnych – modernizacja kąpieliska <<Glinianki>> 

w Chełmie” (dalej: „CSW”). O wyborze tej formuły przesądził przede wszystkim brak środków na 

sfinansowanie tych przedsięwzięć (odpowiednio: 20.005,2 tys. zł netto i 3.445,5 tys. zł netto) oraz brak 

zainteresowania Miasta pełnieniem roli świadczeniodawcy usług rekreacyjno-sportowych na tych 

obiektach. W związku z niewielkim zakresem korzystania z formuły PPP, w Urzędzie nie zatrudniano 

osoby wyspecjalizowanej w tej problematyce oraz nie opracowano odrębnych wewnętrznych procedur 

związanych z postępowaniem w sprawach PPP. Zagadnieniami związanymi z przygotowaniem 

                                                           
1 Dz.U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 
2 Dz. U. Nr 227, poz. 1482 ze zm., zwana dalej „ustawą nowelizującą”. 

3 Załącznik do uchwały Rady Miasta Chełm Nr XXXVII/340/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Strategii 

rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015” 
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projektów zajmował się pracownik wskazany przez Dyrektora Biura Inwestycji Miejskich (BIM).  

W okresie poprzedzającym wszczęcie postępowań o zawarcie umów o partnerstwie publiczno-

prywatnym pracownik ten, Dyrektor BIM oraz nadzorujący pracę BIM Zastępca Prezydenta Miasta 

Chełm uczestniczyli w zewnętrznych szkoleniach z zakresu PPP. Ponadto Zastępca Prezydenta Miasta 

brał udział w konferencji na temat PPP, współorganizowanej przez Ministerstwo Gospodarki i Rząd 

Republiki Francuskiej. W Urzędzie korzystano też z ogólnodostępnej literatury i bezpłatnych 

wydawnictw uwzględniających problematykę PPP. 

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. Wszczęcie procedury zmierzającej do wyboru partnerów prywatnych do 

realizacji OSZ i CSW zostało poprzedzone opracowaniem programów funkcjonalno-użytkowych oraz 

analiz ekonomicznej opłacalności (wykonalności) tych przedsięwzięć, uwzględniających m.in. wstępną 

ocenę oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz identyfikację głównych ryzyk związanych z ich 

realizacją. Rozważono w nich też aspekt zaliczenia do długu publicznego zobowiązań wynikających 

z przygotowywanych projektów. Mankamentem tych analiz był natomiast brak gruntownych badań 

rynku usług, których przedsięwzięcia miały dotyczyć. Obydwa przedsięwzięcia były zgodne 

z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Chełm, a przeznaczone pod ich 

lokalizację grunty stanowiły własność Miasta (OSZ – 90,9%, CSW – 92,4%) i Skarbu Państwa (ogródki 

działkowe). Do czasu zakończenia kontroli NIK Miasto nie nabyło jednak od Gminy Chełm dwóch 

działek gruntu, przewidzianego w „Koncepcji ...” na powiększenie OSZ, tj. pod budowę stromego  

stoku narciarskiego. 

NIK pozytywnie ocenia procedowanie w sprawie wyboru podmiotów świadczących usługi 

doradcze związane z przygotowaniem projektów oraz zmierzające do wyboru partnerów prywatnych do 

realizacji tych przedsięwzięć. Wyboru doradców zewnętrznych i autorów prac analityczno-

planistycznych związanych z przygotowaniem projektów przewidzianych do realizacji w systemie PPP 

dokonano w wyniku postępowań o zamówienia publiczne, przeprowadzonych zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych4. Stosownie do wymogów art. 4 

ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym5, specyfiki przedsięwzięć 

oraz przewidzianego sposobu wynagrodzenia partnera prywatnego, czynności zmierzające do 

wyłonienia partnerów prywatnych do realizacji OSZ i CSW Urząd prowadził w trybie przepisów ustawy 

z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane i usługi6 (dalej: ustawa o koncesji). W toku 

tych czynności zachowano wymogi ustawy o koncesji, w szczególności dotyczące: treści, terminów  

i miejsc zamieszczenia ogłoszeń wszczynających postępowanie (art. 10-12), warunków udziału 

w postępowaniu (art. 13), zaproszeń do negocjacji i ich zakresu (art.14), dokumentowania 

prowadzonych postępowań (art. 20). Negocjacje prowadziły komisje przetargowe powołane przez 

Zastępcę Prezydenta Miasta Chełm i przy jego osobistym udziale, jako pracownika Zamawiającego, 

któremu Prezydent Miasta powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności. W ostatniej 

z trzech tur negocjacji dotyczących OSZ w negocjacjach osobiście uczestniczyła również Prezydent 

Miasta Chełm.  

                                                           
4 Dz. U. z 2010 r. Nr 113, po. 759 ze zm. 
5 Dz. U.  z 2009 r.  Nr 19, poz. 100, ze zm. 
6 Dz. U. Nr 19, poz. 101 ze zm. 
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Prowadzone postępowania nie doprowadziły do wyboru partnerów prywatnych i zawarcia 

umowy o partnerstwo publiczno-prywatne lub umowy o koncesję na roboty budowlane. W wyniku trzech 

tur negocjacji, prowadzonych z jedynym kandydatem, ustalono warunki partnerstwa publiczno-

prywatnego oraz warunki udziału w postępowaniu o zawarcie umowy na budowę OSZ w systemie PPP. 

W wyznaczonym terminie (do 2 października 2009 r.) kandydat ten oferty nie złożył. Mimo upływu 

ponad 2,5 roku Urząd nie ponawiał postępowania w tej sprawie, tłumacząc to toczącą się (do listopada 

2011 r.) procedurą zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełm, a następnie 

procedurą podziału nieruchomości Nadleśnictwa Chełm i przygotowania jej do wykupu przez Miasto 

Chełm. Postępowanie w sprawie koncesji na roboty budowlane dot. OSW wszczynano czterokrotnie. 

Pierwsze (16 marca 2010 r.), drugie (24 kwietnia 2010 r.) i czwarte (5 maja 2011 r.) ogłoszenia w tej 

sprawie pozostały bez odzewu, a na trzecie (24 września 2010 r.) wniosek o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu złożył tylko jeden przedsiębiorca. Prowadzone z nim od 14 października 2010 r. do 

29 kwietnia 2011 r. negocjacje formalne (protokoły z 14 i 15 października 2010 r.) i nieformalne 

(rozmowy telefoniczne) nie doprowadziły jednak do uzgodnienia warunków partnerstwa i zawarcia 

umowy. Miasto planuje powtórzyć postępowania zmierzające do wyłonienia partnerów prywatnych do 

budowy OSZ i modernizacji CSW. Poniesione dotychczas wydatki na przygotowanie projektów i usługi 

doradcze związane z prowadzonymi postępowaniami o PPP wyniosły 165,8 tys. zł. 

Według wyjaśnień Zastępcy Prezydenta Miasta, nieskuteczność dotychczasowych działań 

zmierzających do wyboru partnerów prywatnych dla realizacji obydwu przedsięwzięć wynikała z: 

− niedostatecznej znajomości przez przedsiębiorców przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym. 

Dopiero w trakcie negocjacji partnerzy prywatni uświadomili sobie istotę umowy o PPP oraz jej 

konsekwencje, w tym obowiązek poddania się bieżącej kontroli Miasta w zakresie wykonywania 

umowy oraz prowadzenia wyodrębnionej (i dostępnej dla Miasta) rachunkowości przedsięwzięcia 

realizowanego w systemie PPP; 

− znikomego potencjału organizacyjno-prawnego i ekonomiczno-finansowego partnerów prywatnych. 

W obydwu przypadkach negocjacje prowadzono z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność 

gospodarczą, dla których nadmiernym elementem ryzyka był kilkudziesięcioletni okres związania 

umową oraz zakres rzeczowy inwestycji określony w koncepcjach OSZ i CSW.   

W ocenie NIK, niewielkie zainteresowanie przedsiębiorców realizacją OSZ i CSW w systemie 

PPP mogło wynikać nie tylko z utrzymującej się recesji gospodarczej, ale również z: 

− relatywnie niskiej przydatności terenu przewidzianego pod OSZ (krótki stok – 194 m, o małej 

różnicy poziomów – 15 m) oraz nieuregulowanego stanu prawnego gruntów przewidzianych pod 

budowę tzw. stromego stoku narciarskiego (las na terenie Gminy Chełm),  

− nierównomiernego rozłożenia ryzyka pomiędzy stronę publiczną i prywatną, w sytuacji braku 

potwierdzenia opłacalności przedsięwzięć rzetelnymi badaniami popytu i podaży na rynku usług, 

których dostępność inwestycje miały zapewnić. Analizy ekonomicznej opłacalności projektów 

zakładały m.in. zaangażowanie strony publicznej w finansowanie nakładów inwestycyjnych  

(ok. 2,2% w OSZ i ok. 11,5% w CSW) i eksploatację obiektów poprzez wykup części biletów (OSZ 

– 15%, CSW – 20%) na usługi świadczone jednostkom miejskim. Analizy te wskazywały ponadto, 

że przychód realizowany ze sprzedaży biletów wstępu nie zapewni wystarczającego pokrycia 

kosztów, z uwagi na konieczność ustalenia ich ceny na poziomie akceptowalnym społecznie.  

W przypadku OSZ autorzy analizy zakładali też przeniesienie na partnera prywatnego prawa 

własności składnika majątkowego na czas trwania umowy, jako zabezpieczenia kredytu, co 
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zwiększyłoby jego zdolności w zakresie finansowania przedsięwzięcia, wymagającego znacznych 

nakładów finansowych. W ogłoszeniach wszczynających postępowania określono natomiast, że 

wkład partnera publicznego zostanie wniesiony jedynie w formie dzierżawy składnika majątkowego 

(nieruchomości gruntowej) oraz, że „zamawiający nie planuje zaangażowania publicznych środków 

pieniężnych w realizację przedmiotu zamówienia”.   

Wobec niestwierdzenia nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie, wymagających podjęcia 

działań przez władze Miasta, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje wniosków w niniejszym wystąpieniu 

pokontrolnym. 

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

2012 r., w związku z art. 2 ustawy nowelizującej, przysługuje Pani Prezydent prawo zgłoszenia na 

piśmie, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, do dyrektora 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Lublinie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen i uwag 

zawartych w tym wystąpieniu. 
 


