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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 Olsztynie przeprowadziła w Urzędzie Gminy Piecki 
(„Urzędzie”) kontrolę realizacji przedsięwzięć w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego („PPP”) w latach 
2009-2012. 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym 13 sierpnia  
2012 r., Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie, stosownie do art. 60 ustawy o NIK 2, przekazuje  
Pani Wójt niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia przygotowanie i realizację przez Gminę Piecki („Gminę”) 
inwestycji w formule koncesji na roboty budowlane. Stwierdzono bowiem istotne nieprawidłowości polegające 
zwłaszcza na: 

- niedokumentowaniu przebiegu postępowań o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane w sposób 
wymagany art. 14 ust. 3 i art. 20 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi3 
(„ustawy o koncesji”), 

- zaciągnięciu przez byłą Wójt Gminy, w umowie koncesji na roboty budowlane z 10 listopada 2010 r., 
zobowiązań finansowych bez wymaganej uchwały Rady Gminy, 

- niewyegzekwowaniu od koncesjonariusza umownych obowiązków: uzyskania decyzji o pozwoleniu  
na budowę inwestycji, prowadzenia dziennika budowy oraz przedłożenia Gminie do uzgodnienia projektu 
budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim i powykonawczym,  

- nieterminowym wywiązywaniu się przez Gminę i podległy jej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
(„ZGKiM”) z zobowiązań finansowych wobec koncesjonariusza. 

1. W latach 2009 - 2012 Urząd rozpatrzył ogółem 40 projektów dotyczących inwestycji o łącznej wartości 
42.978,4 tys. zł. W odniesieniu do 35 (87,5 %) tych inwestycji o wartości 30.167,2 tys. zł podpisano umowy  

                                                           
1 Dz. U. z 2012 r., poz. 82. 
2 W dniu 2 czerwca 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o NIK, wprowadzona ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r.   
o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. Nr 227, poz. 1482 ze zm.), jednakże na mocy art. 2 ustawy 
nowelizującej, do postępowań niezakończonych sporządzeniem wystąpienia pokontrolnego do dnia wejścia w życie 
zmienionych przepisów, stosuje się przepisy dotychczasowe. 
3 Dz. U. Nr 19, poz. 101 ze zm. 
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z wykonawcami i przystąpiono do ich realizacji. W jednym przypadku, dotyczącym budowy ekologicznej kotłowni 
osiedlowej w Pieckach na odnawialne źródła energii, Gmina zdecydowała się na wykonanie inwestycji  
w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego, z zastosowaniem formuły koncesji na roboty budowlane.  
Należy zauważyć, że inwestycja ta nie została ujęta w dokumentach strategicznych Gminy, tj. w „Planie rozwoju 
lokalnego Gminy Piecki na lata 2004-2013” i „Planie odnowy miejscowości Piecki na lata 2009-2016”, a wydatków 
z nią związanych nie przewidziano w wieloletnich programach inwestycyjnych, stanowiących załączniki do uchwał 
budżetowych Gminy w latach 2010-2012 oraz w wieloletnich prognozach finansowych na lata 2011-2021. 
Podjęcie przez ówczesnego Wójta decyzji o realizacji ww. przedsięwzięcia inwestycyjnego nie zostało również 
poprzedzone sporządzeniem analizy wykonalności, efektywności, kosztów i ryzyka, co uzasadniałoby, że jego 
realizacja w formule koncesji na roboty budowlane będzie korzystniejsza od samodzielnej realizacji inwestycji 
przez Gminę. 
W 2009 r. Gmina podjęła próbę wyłonienia wykonawcy modernizacji kotłowni w trybie przetargu 
nieograniczonego, jednakże postępowanie to unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy  
z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych4. Nie opublikowano bowiem ogłoszenia o zamówieniu  
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, wymaganego  art. 11 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Gmina nie wszczynała 
kolejnego przetargu, przystępując do przygotowania postępowania zmierzającego do wyboru koncesjonariusza. 
Główną przesłanką zmiany koncepcji realizacji inwestycji było nieuzyskanie przez Gminę dofinansowania  
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz brak środków własnych 
umożliwiających zrealizowanie przedsięwzięcia przed sezonem grzewczym 2010-2011. 

2. Ze względu na jednostkowy przypadek realizacji przez Gminę inwestycji w systemie PPP, pracowników 
Urzędu nie przeszkolono w zakresie przygotowywania i prowadzenia takich przedsięwzięć, a czynności związane 
z przygotowaniem realizacji budowy kotłowni ekologicznej w trybie koncesji na roboty budowlane  
(m.in. opracowanie dokumentów wymaganych ustawą o koncesji i umowy koncesji oraz uczestnictwo w komisji 
ds. wyboru koncesjonariusza) zlecono firmie Operator Doradztwo Techniczno-Finansowe w Olsztynie za kwotę 
18.300,00 zł brutto. 
Pomimo skorzystania z usług ww. firmy, prowadząc kolejne dwa postępowania o zawarcie umowy koncesji  
(w pierwszym nie wpłynęła żadna oferta) Urząd nie ustrzegł się jednak nieprawidłowości ponieważ postępowania 
te nie zostały udokumentowane w pełnym zakresie wymaganym ustawą o koncesji, tj.: 
- nie sporządzono protokołów z negocjacji z kandydatami oraz nie wystosowano do kandydatów zaproszeń do 

złożenia ofert wraz z opisem warunków koncesji, przez co naruszono odpowiednio: art. 14 ust. 3 oraz art. 15 
ust. 1 i 2 ustawy o koncesji, 

- w postępowaniu ogłoszonym 25 czerwca 2010 r. nie sporządzono protokołu z postępowania, 
- protokół z postępowania ogłoszonego 30 września 2010 r. nie zawierał streszczenia oceny złożonej oferty,  

co było niezgodne z wymogami art. 20 ust. 1 ww. ustawy. 

3. W wyniku przeprowadzenia drugiego postępowania, w dniu 10 listopada 2010 r. była Wójt zawarła  
z koncesjonariuszem, tj. „VAPO” Sp. z o.o. w Toruniu (jedynym kandydatem, który złożył ofertę) umowę koncesji 
na roboty budowlane. Przedmiotem umowy było zaprojektowanie i wykonanie na koszt i ryzyko koncesjonariusza 
kotłowni opalanej biomasą oraz wytwarzanie energii cieplnej dla 18 wielorodzinnych budynków mieszkalnych 
oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pieckach, a także zaprojektowanie i wykonanie 20 węzłów cieplnych 
dla ww. budynków. 
Na podstawie tej umowy Gmina zobowiązała się wobec koncesjonariusza do uiszczenia w ratach wynagrodzenia 
za wykonane węzły cieplne w kwocie 639,60 tys. zł brutto, a także do zakupu energii cieplnej w ilości nie 
mniejszej niż 13,00 tys. GJ rocznie (przy mocy zamówionej 1,4 MW), której wartość szacowana dla okresu 
obowiązywania umowy (do 31 grudnia 2040 r.) wg poziomu cen z dnia jej zawarcia wynosiła 27.650,65 tys. zł 
brutto. Na zaciągnięcie ww. zobowiązań ówczesna Wójt nie posiadała upoważnienia Rady Gminy.  
Rada nie podjęła bowiem uchwał przewidzianych art. 18 ust. 2 pkt 9 i 10 ustawy z 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym5, zaś obowiązująca uchwała budżetowa na 2010 r., określająca m.in. limit wydatków na 
wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, nie uprawniała organu wykonawczego Gminy do takiego 
działania. 

                                                           
4 Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. 
5 Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.  
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Należy również zauważyć, że zawarcie umowy koncesji na okres przekraczający trzydzieści  
lat w sytuacji, gdy nie zostało to uzasadnione oszacowaniem okresu zwrotu nakładów koncesjonariusza, 
naruszało art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o koncesji. 

Zgodnie z założeniami umowy koncesji na roboty budowlane warunki zakupu energii cieplnej zostały 
sprecyzowane w umowie zawartej ze spółką „VAPO” przez dyrektora ZGKiM w dniu 18 lutego  
2011 r. W myśl tej umowy moc zamówioną ustalono na 1,94 MW, wobec czego wartość tego zamówienia 
oszacowana według ówcześnie obowiązującej taryfy dla okresu jej realizacji (do 31 grudnia 2040 r.) wynosiła 
28.792,67 tys. zł. 

Umowa koncesji na roboty budowlane została zawarta bez uprzedniego sporządzenia analizy i podziału 
ryzyka pomiędzy koncesjodawcę i koncesjonariusza, jak również bez opinii radcy prawnego Urzędu. Według 
zeznań byłej Wójt, zaniechanie skonsultowania projektu umowy z radcą prawnym „wynikało najprawdopodobniej 
z pośpiechu”. Z oświadczenia radcy prawnego wynika natomiast, że nie parafował on projektu umowy, gdyż 
uważał ją za niekorzystną dla Gminy. 

W ogólnych zapisach umowy przewidziano wprawdzie, że ryzyko działalności polegającej na zaprojektowaniu, 
wykonaniu i eksploatowaniu kotłowni na biomasę oraz sprzedaży energii ponosi koncesjonariusz, jednakże nie 
znajdowało to odzwierciedlenia w szczegółowych unormowaniach tej umowy, na podstawie których Gmina m.in.:  
- zagwarantowała koncesjonariuszowi minimalną ilość odbieranej energii cieplnej pod rygorem zapłaty 

odszkodowania rekompensującego zmniejszenie mocy zamówionej, 
- zobowiązała się do pokrycia kosztów opracowania dokumentacji projektowej w przypadku nieuzyskania przez 

koncesjonariusza decyzji o pozwoleniu na budowę kotłowni, 
- za pośrednictwem ZGKiM (operatora ustanowionego umową) zobowiązywała się do ponoszenia kosztów 

eksploatacji węzłów i sieci ciepłowniczej oraz jej rozbudowy w przypadku pozyskania nowych odbiorców,  
a także  dokonywania rozliczeń z odbiorcami końcowymi, 

- zobowiązała się do zwrócenia koncesjonariuszowi nakładów inwestycyjnych, jeżeli okres obowiązywania 
umowy zostanie skrócony z przyczyn leżących po stronie koncesjonariusza (np.: likwidacja, upadłość lub zła 
sytuacja finansowa przedsiębiorstwa). 

Tym samym, ustanowiony umową koncesji podział ryzyka związanego z jej realizacją, wbrew wymogowi  
art. 1 ust. 3 ustawy o koncesji, w zasadniczej części nie obciążał koncesjonariusza ryzykiem ekonomicznym 
wykonywania koncesji. 
W treści tej umowy zamieszczono ponadto zapis uprawniający koncesjonariusza do dokonania cesji praw na 
podmiot trzeci, powiązany kapitałowo z koncesjonariuszem. NIK zwraca jednak uwagę, że ustawa o koncesji nie 
przewiduje takiego sposobu ustanowienia koncesjonariusza. Stosownie do art. 6, art. 10 ust. 1 i art. 21 ust. 1 
ustawy o koncesji, umowę koncesji można zawrzeć wyłącznie z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę  
w ogłoszonym publicznie postępowaniu, przeprowadzonym z zachowaniem przejrzystości oraz równego  
i niedyskryminacyjnego traktowania zainteresowanych podmiotów. 

4. W Urzędzie nie opracowano systemu sprawozdawczości z realizacji ww. projektu inwestycyjnego przez 
koncesjonariusza, procedur zarządzania projektem oraz nie wyznaczono osób odpowiedzialnych za jego 
realizację. Wbrew umowie Gmina nie powołała także inwestora zastępczego do wykonywania czynności 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Dyrektor ZGKiM, upoważniony do kontaktowania się z koncesjonariuszem  
w okresie przygotowywania i prowadzenia prac budowlanych, nie informował Wójta o przebiegu inwestycji. 
Należy przy tym zauważyć, że Pani Wójt nie zlecała pracownikom Urzędu przeprowadzenia kontroli realizacji 
umowy koncesji wyjaśniając, że pracownicy „nie mieli stosownego przygotowania merytorycznego”. 
W wyniku powyższych zaniechań Gmina (jako koncesjodawca) nie wyegzekwowała od koncesjonariusza, 
obowiązku opracowania dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim i kosztorysu 
powykonawczego, a także dopuściła do realizacji robót w stanowiącym jej własność budynku kotłowni, pomimo 
nieuzyskania przez spółkę „VAPO” pozwolenia na budowę i nieprowadzenia dziennika budowy.   
Spółka ta nie wywiązała się również z określonych umową koncesji obowiązków w zakresie zgłoszenia 
zakończenia robót związanych z wykonaniem tej inwestycji, co miało umożliwić zorganizowanie ich komisyjnego 
odbioru oraz dokonania pisemnego zgłoszenia rozruchu technologicznego.  

5. Zgodnie z umową koncesji na roboty budowlane, koncesjonariusz zrealizował roboty związane  
z zainstalowaniem w budynku kotłowni kotła grzewczego na biopaliwo oraz wykonaniem grzewczej instalacji 
technologicznej (o łącznej wartości 679,33 tys. zł), którą połączono z istniejącą już instalacją,  
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a także zamontował 20 węzłów cieplnych w budynkach odbiorców, dla których od 28 lutego 2011 r. wytwarzał 
energię cieplną.  
Realizując w imieniu Gminy postanowienia umowy koncesji oraz umowy o dostawy energii cieplnej, ZGKiM do 
dnia 30 czerwca 2012 r. wydatkował 120,26 tys. zł tytułem ratalnego wynagrodzenia koncesjonariusza za 
wykonane węzły cieplne oraz 1.068,67 tys. zł za energię cieplną. 
Kontrola wykazała, że w wyniku niezabezpieczenia w budżetach Gminy i ZGKiM w latach 2011-2012 
wystarczających środków, nierzetelnie wywiązywano się z zobowiązań finansowych wobec koncesjonariusza. 
Płatności rat „za węzły cieplne” oraz dostarczoną energię cieplną były dokonywane z opóźnieniem i w kwotach 
niższych od wynikających z „harmonogramu spłaty węzłów cieplnych” oraz faktur za energię cieplną. Na dzień 
zakończenia kontroli NIK, zaległości z ww. tytułów wyniosły ogółem 460,1 tys. zł, co jednak nie skutkowało 
naliczeniem odsetek przez koncesjonariusza. 

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

1. Podjęcie działań zmierzających do doprowadzenia do stanu zgodnego z Prawem budowlanym robót 
instalacyjno-montażowych wykonanych przez koncesjonariusza w budynku kotłowni. 

2. Ustalenie kosztów robót wykonanych przez koncesjonariusza w obiekcie kotłowni w ramach realizacji umowy 
koncesji na roboty budowlane. 

3. Podjęcie działań zapewniających terminowe wywiązywanie się z zobowiązań finansowych wynikających  
z umowy koncesji na roboty budowlane oraz umowy sprzedaży ciepła. 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje 
przedstawienia przez Panią Wójt w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji 
o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków, bądź o podjętych działaniach w celu ich realizacji lub 
przyczynach niepodjęcia takich działań. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego, przysługuje Pani prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 
w Olsztynie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji o której 
mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK. 

 
             Z poważaniem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


