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Wykaz stosowanych skrótów, skrótowców i pojęć
działalność
poza zakresem
art. 10 ugk
jst
kapitał zakładowy
Kodeks cywilny
kontrolowane spółki

KRS
Ksh lub Kodeks
spółek handlowych
Miasto (Lublin,
Biała Podlaska,
Chełm, Puławy)
NSA
Pb, Prawo budowlane
SA
SN
spółka komunalna

statut
uchwała w sprawie
wynagrodzeń
ugk, ustawa
o gospodarce
komunalnej
UOKiK
uokk
usg,
ustawa o samorządzie
gminnym
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Działalność gospodarcza wykraczająca poza zadania gminy w sferze
użyteczności publicznej oraz poza działalność dozwoloną na podstawie
przepisów art. 10 ugk.
Jednostka(tki) samorządu terytorialnego.

Oznacza również kapitał akcyjny w spółkach akcyjnych.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740,
ze zm.).

Spółki, w których była prowadzona niniejsza kontrola, tj.: Bialskie Wodociągi
i Kanalizacja „Wod-Kan” Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej (dalej: Wod-Kan),
Miejski Zakład Komunikacyjny Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej (dalej:
MZK), Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” Spółka z o.o. w Lublinie
(dalej: MOSiR), Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Spółka z o.o.
(dalej: MPK), Przedsiębiorstwo „Nieruchomości Puławskie” Spółka z o.o.
w Puławach (dalej: PNP), Puławski Park Naukowo-Technologiczny Spółka z o.o.
w Puławach (dalej: PPNT), Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Spółka z o. o. w Chełmie (dalej: MPRD), Chełmski Park Wodny i Targowiska
Miejskie Spółka z o.o. (dalej: CPWiTM).
Krajowy Rejestr Sądowy.

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1526, ze zm.).

Oznacza samorządy gmin.

Naczelny Sąd Administracyjny

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.).

Sąd Apelacyjny
Sąd Najwyższy

Na potrzeby niniejszej Informacji: spółka powołana do zaspokajania
zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej, której właścicielem (jedynym
lub jednym z wielu) jest gmina (spółka z udziałem gminy).
Oznacza również umowę spółki, akt założycielski spółki.

Uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu
zarządzającego lub uchwała w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków
organu zarządzającego.

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 712, ze zm.).
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076, ze zm.).

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713, ze zm.).

ustawa
antykorupcyjna
lub ustawa o ograniczeniu
prowadzenia działalności
gospodarczej

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2399).

ustawa o NIK

Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1200).

ustawa
o wynagrodzeniach
w spółkach
ustawa Pzp
zakaz kumulacji

zasady nadzoru
właścicielskiego

zgromadzenie
wspólników

Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń
osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907, ze zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843, ze zm.).

Zakaz kumulacji stanowisk w dwóch lub większej liczbie organów nadzorczych,
wynikający z przepisów art. 4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu
osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2136, ze zm.) oraz (od 15 września 2019 r.) art. 10c ustawy o gospodarce
komunalnej.

Dokument lub zbiór dokumentów, w których organ wykonawczy gminy
określił standardy, wytyczne, procedury monitorowania działalności, oceny
ekonomicznej i finansowej sytuacji spółek, służące realizacji przysługujących
uprawnień właścicielskich wobec spółek.
Oznacza również walne zgromadzenie akcjonariuszy w przypadku spółki
akcyjnej.
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1. WPROWADZENIE
Pytanie definiujące
cel główny kontroli
Czy spółki komunalne
prowadziły w sposób
prawidłowy działalność
zmierzającą do zaspokajania
zbiorowych potrzeb
wspólnoty samorządowej,
a sprawowany nad nimi
nadzór właścicielski
skutecznie oddziaływał
na funkcjonowanie spółek
i realizację powierzonych
im zadań publicznych?

Pytania definiujące cele
szczegółowe kontroli
1. C
 zy gmina prawidłowo
i skutecznie sprawowała
nadzór właścicielski
nad spółkami
komunalnymi?
2. Czy spółki przestrzegały
ustawowych ograniczeń
prowadzenia działalności
gospodarczej przez gminy
poza sferą użyteczności
publicznej?
3. C
 zy spółki stosowały
praktyki ograniczające
konkurencję
lub naruszające zbiorowe
interesy konsumentów?
4. Czy spółki zawierały
i realizowały umowy
zgodnie z przepisami
o zamówieniach publicznych
lub wewnętrznymi
regulacjami prawnymi,
z zachowaniem należytej
dbałości o interes
ekonomiczny spółki?
5. Czy przedsięwzięcia
inwestycyjne i kapitałowe
spółek były prowadzone
w sposób prawidłowy,
oszczędny i z zachowaniem
zasady uzyskiwania
najlepszych efektów
z danych nakładów
oraz służyły zaspokajaniu
zbiorowych potrzeb
wspólnoty samorządowej?
6. C
 zy spółka rzetelne
monitorowała sytuację
ekonomiczno-finansową i wdrażała
działania naprawcze
w przypadku zagrożeń
realizacji celów
statutowych?
7. Czy przestrzegano
przepisów o zasadach
doboru i wynagradzania
członków zarządów i RN?
Jednostki kontrolowane
Urzędy Miast w: Lublinie,
Białej Podlaskiej, Chełmie,
Puławach i osiem spółek
komunalnych
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Gospodarka komunalna może być prowadzona przez gminę w szczególności w formie spółek prawa handlowego. Wybór sposobu prowadzenia i form
gospodarki komunalnej należy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, do rady gminy (art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej1). W tym celu gmina może tworzyć – stosownie do art. 9
ust. 1 ugk – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne (lub
do nich przystępować). Dla potrzeb niniejszej kontroli spółkami komunalnymi są spółki powołane do zaspokajania zbiorowych potrzeb społeczności
lokalnej, w których właścicielem (jedynym lub jednym z wielu) jest gmina.
Tabela nr 1
Zmiany strukturalne spółek z udziałem jst w województwie lubelskim

Rok

Liczba spółek
w województwie
lubelskim

Ogółem

Liczba spółek
jst

w tym:
liczba jednoosobowych
spółek jst

2015

12 448

159

112

2016

13 767

163

116

2017

14 757

166

121

2018

13 198

147

117

2019

13 836

147

116

Źródło: opracowanie NIK na podstawie danych GUS.

Możliwość tworzenia i przystępowania do spółek trzeba zawsze rozpatrywać w kontekście celów gospodarki komunalnej, które dotyczą wykonania
zadań publicznych przez jst. Według art. 166 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty
samorządowej są wykonywane przez jst jako zadania własne. Trybunał
Konstytucyjny stwierdził2, że „wszystkie zadania samorządu terytorialnego mają charakter zadań publicznych w tym znaczeniu, że służą zaspokojeniu potrzeb zbiorowych społeczności czy to lokalnych, w wypadku
zadań własnych, czy zorganizowanego w państwo całego społeczeństwa,
jak w wypadku zadań zleconych”. Głównym celem gospodarki komunalnej
jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Gospodarka
komunalna stanowi jeden z istotnych czynników budujących potencjał danego
terenu, wpływający szczególnie na jakość życia jego mieszkańców. Spółki
komunalne charakteryzują się wysokim potencjałem inwestycyjnym, mają
możliwość generowania zysku. Podmioty te mogą pobudzać rozwój lokalny.
Lubelszczyzna należy do regionów o najniższej liczbie spółek komunalnych
oraz niskim PKB per capita. Udział województwa lubelskiego w wytworzeniu krajowego PKB wynosił w latach 2016–2018 niespełna 4%. Zgodnie
z art. 9 ust. 2 usg, spółki komunalne mogą prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej
wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie. Taka działalność może być podejmowana, o ile przyczynia się do realizacji zadań jst.
1
2

Dz. U. z 2019 r. poz. 712, ze zm. (dalej: ugk).

Uchwała z dnia 27 września 1994 r., sygn. akt W 10/93, Dz. U. Nr 113 poz. 550.

WPROWADZENIE
Gmina, jako wspólnik (udziałowiec, akcjonariusz) spółki komunalnej zobowiązana jest do sprawowania nad nią nadzoru właścicielskiego. Wynika
to z obowiązku zachowania szczególnej staranności przy wykonywaniu
zarządu mienia komunalnego zgodnie z przeznaczeniem i jego ochrony
(art. 50 ust. 1 usg), a także z przepisów Kodeksu spółek handlowych. W spółkach jednoosobowych wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników wypełnia, stosownie do art. 12 ust. 4 ugk, wójt (burmistrz,
prezydent miasta). Podmioty uprawnione do wykonywania praw udziałowych w spółkach komunalnych (organy wykonawcze jst) są zobowiązane
ukształtować zasady wynagradzania organów władz spółek komunalnych,
przysługują im również kompetencje w zakresie powoływania i odwoływania członków rad nadzorczych oraz określania wymogów, jakie muszą spełniać kandydaci na członka rady nadzorczej i zarządu spółki komunalnej.

W okresie ostatnich pięciu lat Najwyższa Izba Kontroli nie przeprowadziła
planowej kontroli funkcjonowania spółek komunalnych i sprawowania
nad nimi nadzoru właścicielskiego. Kontroli w spółkach komunalnych nie
prowadziła również Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie. Natomiast
Delegatura NIK w Lublinie przeprowadziła w latach 2018–2019 kontrolę
doraźną nr S/18/005 Działalność przedsiębiorstw energetyki cieplnej
w województwie lubelskim.
Niniejsza kontrola NIK koncentrowała się na następujących obszarach:

1. P
 rawidłowość i skuteczność sprawowania nadzoru właścicielskiego nad
spółkami komunalnymi.
2. P rzestrzeganie ustawowych ograniczeń prowadzenia działalności
gospodarczej przez gminy poza sferą użyteczności publicznej.
3. Przestrzeganie zakazu stosowania praktyk ograniczających konkurencję
lub naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
4. Zawieranie i realizacja umów.
5. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych i kapitałowych.
6. Sytuacja ekonomiczno-finansowa spółki.
7. Przestrzeganie przepisów o zasadach doboru i wynagradzania członków
zarządów i rad nadzorczych spółek komunalnych.
Infografika nr 1
Liczba spółek z udziałem gmin Biała Podlaska, Chełm, Lublin i Puławy

BIAŁA PODLASKA

5

CHEŁM

7

LUBLIN

10

PUŁAWY

6

spółki ze 100% udziałem miasta
spółki z udziałem niższym niż 100%

Źródło: opracowanie NIK na podstawie ustaleń kontroli.

Według stanu na 31 grudnia 2019 r. kontrolowane gminy posiadały udziały
w 28 spółkach prowadzących działalność gospodarczą, w tym w 22 spółkach jednoosobowych, pięciu spółkach z większościowym i jednej z mniejszościowym udziałem gminy. Szczegółowymi badaniami kontrolnymi
w urzędach miast objęto sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad kon-
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WPROWADZENIE
trolowanymi spółkami, a także nad spółkami, w których nie była prowadzona kontrola, tj.: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej
Podlaskiej (dalej: ZGL), Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka
z o.o. w Białej Podlaskiej (dalej: PEC), Port Lotniczy Lublin S.A. w Lublinie
(dalej: PLL), Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka
z o.o. (dalej: LPGK), Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach (dalej: MPWiK), Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Spółka z o.o. w Puławach (dalej: MZK
Puławy), Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
(dalej: MPEC), Chełmskie Linie Autobusowe Spółka z o. o. (CLA), Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o. (dalej: PUM). Ponadto
w spółce MPK skontrolowano sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad
spółkami z udziałem MPK, tj.: Miejska Korporacja Komunikacyjna Spółka
z o.o. w Lublinie (dalej: MKK), Nowe Technologie Przemysłowe Spółka z o.o.
w Lublinie (dalej: NTP) oraz In-Lab Spółka z o.o. w Lublinie (dalej: In-Lab).
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2. OCENA OGÓLNA
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność spółek komunalnych
w skontrolowanym zakresie w latach 2016–2019. Waga i skala nieprawidłowości stwierdzonych w kontrolowanych urzędach i spółkach wskazuje na niedostateczne oddziaływanie nadzoru właścicielskiego na funkcjonowanie spółek
z udziałem trzech miast (Biała Podlaska, Chełm, Lublin) i realizację powierzonych im zadań publicznych. W przypadku spółek z udziałem miasta Puławy
nadzór ten nie był w pełni skuteczny.

Większość kontrolowanych spółek (pięć z ośmiu) prowadziła działalność
gospodarczą wykraczającą poza zadania gmin w sferze użyteczności publicznej, osiągając z tego tytułu przychody w łącznej kwocie 17 477,9 tys. zł, a jedna
działalność o charakterze regionalnym, wykraczającą poza zadania własne gminy, ukierunkowaną na wzrost liczby innowacyjnych przedsiębiorstw
w całej Polsce Wschodniej. Spośród ośmiu skontrolowanych spółek, jedna
(MPK) posiadała udziały w innych (trzech) spółkach, będąc większościowym
udziałowcem jednej z nich (MKK). Dwie z nich prowadziły działalność wykraczającą poza zadania własne gminy w sferze użyteczności publicznej. NIK
zwraca uwagę, iż wykraczanie przez spółki komunalne poza zadania określone
w przepisach prawa może wywierać negatywny wpływ na warunki konkurencji na rynku lokalnym. Powyższe dotyczy również spółek zależnych, gdyż ich
tworzenie przez jednoosobowe spółki gminy nie powinno umożliwiać obchodzenia ograniczeń nałożonych na działalność gospodarczą jst.

Duża skala i waga
stwierdzonych
nieprawidłowości
w spółkach.
Niedostateczny
lub nie w pełni skuteczny
nadzór właścicielski
sprawowany przez organy
wykonawcze gmin

Spośród 101 umów zawartych przez spółki, poddanych analizie w toku niniejszej kontroli, w ponad połowie (57%) stwierdzono nieprawidłowości przy ich
zawieraniu, a przy realizacji – w 9% badanych umów. W połowie kontrolowanych spółek stwierdzono dziewięć przypadków zawierania umów z pominięciem stosowania przepisów ustawy Pzp. Istotne nieprawidłowości przy
zawieraniu i realizacji umów stwierdzono przede wszystkim w trzech spółkach (MPRD, MOSiR i MZK). Na szczególną uwagę zasługuje przypadek MPRD
– chełmskiej spółki, która co najmniej od 2016 r. udzielała zamówień z całkowitym pominięciem ustawy Pzp.

Poddane badaniu wybrane przedsięwzięcia inwestycyjne kontrolowanych
spółek (22) zmierzały do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnot samorządowych, z wyjątkiem jednego przypadku, tj. rozbudowy stacji paliw w MZK,
która to inwestycja służyła częściowo komercyjnej działalności.

Działalność większości spółek z udziałem czterech miast objętych kontrolą
NIK była w latach 2016–2019 nierentowna, a więc nie odpowiadała zasadzie
samofinansowania. Skumulowany wynik finansowy za lata 2016–2019 był
ujemny w przypadku 17 z 28 spółek i wyniósł łącznie 207 746 tys. zł, przy
czym największy udział w tej kwocie miały spółki z udziałem miasta Lublin
i miasta Chełm. Z kolei w przypadku spółek objętych kontrolą NIK, łączny
wynik finansowy netto w ww. okresie był ujemny w siedmiu z nich i wyniósł
ogółem 37 114 tys. zł, w szczególności w MOSiR (21 347 tys. zł), CPWiTM
(7448 tys. zł) i MPRD (4800 tys. zł). Wśród przyczyn deficytowej działalności skontrolowanych przez NIK spółek znajdowała się m.in. większa dynamika
wzrostu kosztów działalności, niż osiąganych przychodów, nieegzekwowanie od miast rekompensat z tytułu realizacji usług publicznych, niewystarczające finansowanie usług publicznych przez miasta, straty na podejmowanych
przedsięwzięciach, finansowe konsekwencje zmian decyzji właściciela, co do
kierunków działań spółki, a także zbyt optymistyczne prognozy rentowności
i skali świadczonych usług sporządzane na etapie planowania przedsięwzięć
inwestycyjnych. Skontrolowane spółki rzetelnie monitorowały własną sytuację
ekonomiczno-finansową, jednak kontrola NIK wykazała, że te osiągające najwyższe straty nie wprowadzały planów naprawczych (MOSiR), bądź ich realizacja była nieskuteczna (MPRD, CPWiTM). Spośród spółek skontrolowanych
przez NIK trwale rentowna była jedynie spółka Wod-Kan.
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OCENA OGÓLNA
Sprawozdania finansowe wszystkich ośmiu spółek objętych kontrolą NIK
podlegały badaniu przez biegłych rewidentów, którzy w wyniku przeprowadzonych czynności nie sformułowali zastrzeżeń. W trzech spółkach NIK
stwierdziła jednak nieprawidłowości w organizacji systemu rachunkowości,
zawartości sprawozdań finansowych lub prowadzeniu ksiąg rachunkowych,
przy czym te ostatnie skutkowały zniekształceniem istotnych danych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych.

Członkowie rad nadzorczych objętych badaniem spółek komunalnych spełniali wymogi określone w przepisach art. 10a ust. 5 ugk. W urzędach w Lublinie i Chełmie nie zweryfikowano jednak informacji złożonych przez łącznie
trzech kandydatów na członków rad nadzorczych spółek MOSiR, LPGK i MPEC.
Nie monitorowano też przestrzegania zakazu kumulacji stanowisk w dwóch
lub większej liczbie organów nadzorczych przez tych członków. Osoby te zasiadały w radach nadzorczych innych spółek, wskazanych w art. 4 ust. 1 ustawy
o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (obowiązującym do 14 września 2019 r.) i art. 10c ust. 1 ugk (od 15 września
2019 r.), naruszając po objęciu funkcji w radach nadzorczych ww. spółek zakaz
kumulacji.
Prezydenci Chełma i Puław wyegzekwowali od kandydatów na członków rad
nadzorczych oświadczenia o przyjęciu obowiązku kształtowania wynagrodzeń członków zarządu, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o wynagrodzeniach
w spółkach. Prezydent Białej Podlaskiej nie wyegzekwował ww. oświadczeń od ponad połowy kandydatów na członków rad nadzorczych (11 z 20),
a Prezydent Lublina – od jednego.
W spółkach z udziałem miast: Biała Podlaska, Chełm, Lublin zgromadzenia wspólników określiły wymogi, jakie musi spełniać kandydat na członka
zarządu. W przypadku trzech z czterech objętych kontrolą spółek z udziałem
miasta Puławy wymogi te nie zostały określone.

Zgromadzenia wspólników podjęły uchwały w sprawie wynagrodzeń,
zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o wynagrodzeniach w spółkach. W spółkach z udziałem miasta Lublin zasady wynagradzania członków zarządów
zostały ukształtowane w sposób niezgodny z przepisami ustawy o wynagrodzeniach w związku z nieustaleniem motywacyjnego wynagrodzenia uzupełniającego (zmiennego) i nieokreśleniem celów zarządczych,
pozwalających na rzetelną ocenę pracy członków zarządów i jej efektów.
Przyjęcie wynagrodzenia uzupełniającego na poziomie 0% było nie tylko
sprzeczne z przepisami art. 4 ustawy o wynagrodzeniach w spółkach,
ale także z celem ustawodawcy dotyczącym modyfikacji mechanizmu
kształtowania wynagrodzeń kadr menedżerskich w spółkach sektora
publicznego i uzależnienia całkowitego wynagrodzenia członków zarządu
od poziomu realizacji celów zarządczych.

W spółkach z udziałem miasta Chełm rady nadzorcze uznawały za niemierzalne niektóre cele zarządcze, nie określając kryteriów ich realizacji
i rozliczania, co było niezgodne z art. 4 ust. 5 ustawy o wynagrodzeniach
w spółkach. W czterech chełmskich spółkach komunalnych (MPRD, MPEC,
CPWiTM, CLA) członkom zarządów przyznano prawo do odprawy również
w razie złożenia rezygnacji, co było niezgodne z art. 7 ustawy o wynagrodzeniach w spółkach, jak również z treścią uchwał zgromadzeń wspólników w sprawie wynagrodzeń. Uznanie przez rady nadzorcze trzech spółek
(CLA, MPRD, MPEC) realizacji niemierzalnych celów zarządczych spowodowało wypłacenie członkom zarządu wynagrodzenia zmiennego w kwocie
łącznej 22,7 tys. zł. W dwóch spółkach (CPWiTM, MPRD) po złożeniu rezygnacji przez prezesów zarządów doszło do wypłaty nienależnych odpraw
w łącznej kwocie 58,8 tys. zł.
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Nieprawidłowości związane z wypłacaniem wynagrodzeń członkom zarządów lub rad nadzorczych wystąpiły w pięciu z ośmiu kontrolowanych spółek
(MZK, Wod-Kan, MPRD, CPWiTM, PPNT). Ogółem niezgodnie z przepisami
ustawy o wynagrodzeniach w spółkach, uchwałami w sprawie wynagrodzeń
lub umowami o zarządzanie wypłacona została kwota 258,8 tys. zł.

Ponad 2/3 spółek komunalnych objętych badaniami kontrolnymi w urzędach
miast nie posiadało długoterminowych strategii działania zatwierdzanych
przez zgromadzenia wspólników, obejmujących lata 2016–2019. Skutkiem
tego był w szczególności brak możliwości powiązania ustalanych dla członków zarządów celów zarządczych z celami strategicznymi uchwalonymi
przez właścicieli spółek (kaskadowania celów).

Spółki komunalne nie stosowały praktyk ograniczających konkurencję
lub naruszających zbiorowe interesy konsumentów, które skutkowałyby prowadzeniem postępowań przed UOKiK.

Sprawowany w kontrolowanych urzędach nadzór właścicielski sprowadzał
się głównie do podejmowania uchwał przewidzianych przepisami prawa,
sporządzania okresowych analiz sprawozdań przedkładanych przez spółki,
bieżącej współpracy z radami nadzorczymi i zarządami spółek. W urzędach
gromadzono dokumenty korporacyjne spółek komunalnych, dzięki czemu
prezydenci miast dysponowali wiedzą na temat zakresu prowadzonej działalności przez spółki komunalne i ich sytuacji ekonomiczno-finansowej.
W trzech skontrolowanych urzędach, w całym okresie objętym kontrolą
obowiązywały ustalone przez prezydentów miast zasady nadzoru właścicielskiego, zaś w Urzędzie Miasta w Białej Podlaskiej zasady te wprowadzono dopiero we wrześniu 2019 r.
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Działalność spółek koncentrowała się na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb
mieszkańców danej gminy w zakresie powierzonych tym spółkom zadań.
Jednakże pięć z ośmiu kontrolowanych spółek prowadziło działalność
gospodarczą wykraczającą poza zadania gmin w sferze użyteczności
publicznej (MOSiR, MPK, MZK, MPRD, PNP), mimo ograniczeń wynikających z art. 10 ugk w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym3. Z tego tytułu ww. spółki w latach 2016–2019
uzyskały przychody w kwocie ogółem 17 477,9 tys. zł. Przykładowo dotyczyło to przychodów z tytułu:
– przewozów okazjonalnych, usług holowania, serwisu ogumienia (MPK);
– usług gastronomicznych (MOSiR);
– usług konserwacji i naprawy pojazdów, sprzedaży paliw (MZK);
– wykonywania robót budowlanych poza obszarem gminy, sprzedaży
materiałów budowlanych, betonu i asfaltu (MPRD);
– zarządzania nieruchomościami na zlecenie, usług nadzoru (zastępstwa
inwestycyjnego) oraz robót budowlanych na rzecz innych podmiotów
niż gmina lub jej jednostki organizacyjne (PNP).
Działalność wykraczającą poza zadania własne gminy w sferze użyteczności publicznej realizowały również dwie spółki z udziałem MPK (jednoosobowej spółki miasta Lublin), uzyskując z tego tytułu przychody w okresie
objętym kontrolą w kwocie ogółem 37 597,1 tys. zł. W szczególności MKK
świadczyło usługi porządkowe, usługi ochrony, sprzedaży paliw. Prowadzenie ww. działalności może wywierać negatywny wpływ na warunki konkurencji tego rodzaju usług na rynku lokalnym, co potwierdziły dane GUS
o systematycznym spadku liczby podmiotów prowadzących tego rodzaju
działalność w Lublinie.
Przyczyny podejmowania przez spółki działalności poza zakresem art. 10
ugk były zróżnicowane:
– umożliwienie utrzymania zatrudnienia pracowników na umowę o pracę
w okresach o zmniejszonej skali usług i ograniczenie zatrudnienia
na tzw. „umowy śmieciowe”;
– dążenie do lepszego wykorzystania majątku, potencjału kadrowego
spółki;
– trudna sytuacja ekonomiczno-finansowa, niezlecanie robót przez gminę,
– możliwość pozyskiwania przez spółkę dodatkowych środków w celu
realizacji zadań użyteczności publicznej;
– możliwość otrzymania od spółki komunalnej alternatywnej, wobec firm
komercyjnych, oferty kompleksowej, profesjonalnej, a przy tym tańszej
usługi.
Powyższe okoliczności nie zostały wskazane w art. 10 ugk jako przesłanki
uprawniające do prowadzenia przez jst działalności gospodarczej wykraczającej poza sferę użyteczności publicznej. Z art. 10 ust. 5 ugk wynika,
że działalność gospodarcza spółek komunalnych powinna być prowadzona
na zasadach gwarantujących zachowanie uczciwej i wolnej konkurencji
oraz przestrzeganie zasad równego traktowania, przejrzystości i proporcjonalności.
3

Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm. (dalej: usg).
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Ponadto spółka PPNT realizowała działalność wykraczającą poza zadania
własne miasta Puławy, osiągając z tego tytułu przychody w latach 2018–2019
w kwocie ogółem 1356,3 tys. zł. Spółka ta została wprawdzie utworzona
na podstawie art. 10 ust. 3 ugk, co uprawniało ją do prowadzenia działalności wykraczającej poza sferę użyteczności publicznej, jednak jej działalność powinna zaspokajać potrzeby wspólnoty samorządowej i być
realizowana na rzecz miasta Puławy. Tego warunku nie spełniało świadczenie pozaszkolnych usług edukacyjnych na rzecz uczniów szkół z powiatu
puławskiego, ani prowadzenie działalności na rzecz rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw z obszaru całej Polski Wschodniej, niezwiązanych
z miastem Puławy.
[str. 32–35]

Ustalenia kontroli NIK wskazują, że prezydenci miast od wielu lat konsekwentnie akceptowali prowadzenie przez spółki komunalne działalności poza zakresem art. 10 ugk. W przypadku miasta Lublin dotyczyło
to dwóch spółek objętych badaniami kontrolnymi (MOSiR, MPK),
miasta Chełm – czterech (MPRD, MPEC, CLA, PUM), miasta Biała Podlaska – jednej (MZK), miasta Puławy – trzech (PNP, MPWiK, MZK). Miasto
Lublin i miasto Chełm nie wykonały przy tym wniosków pokontrolnych
zawartych w wystąpieniach pokontrolnych skierowanych po kontrolach
nr P/10/173/LWA Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami
komunalnymi (Chełm) i nr I/11/010/LLU – Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad wybranymi spółkami z udziałem Gminy Lublin w latach
2009–2011 (Lublin). 
[str. 35–36]

Akceptowanie
prowadzenia
przez spółki działalności
poza zakresem art. 10 ugk
przez gminy

Na szczególną uwagę zasługują nieprawidłowości stwierdzone przy zawieraniu umów w MPRD. W spółce tej w latach 2016–2019 żadne zamówienie publiczne, którego wartość szacunkowa przekraczała wyrażoną
w złotych równowartość 30 000 euro, nie zostało udzielone wykonawcy
wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Pzp, co naruszało art. 7 ust. 3
tej ustawy. Łączna wartość skontrolowanych zamówień publicznych udzielonych w tym okresie przez spółkę z naruszeniem przepisów ustawy Pzp
wynosiła 7744,2 tys. zł netto. W odniesieniu do zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro, wewnętrzne procedury ich udzielania zostały ustalone
w MPRD dopiero 4 stycznia 2019 r. W latach 2016–2018 (ale także w niektórych przypadkach w 2019 r.) podprogowe zamówienia publiczne udzie-

Istotne nieprawidłowości
przy zawieraniu umów
w spółce MPRD

Badaniom kontrolnym w zakresie zawierania i realizacji umów poddano
101 umów zawartych przez osiem kontrolowanych spółek. Nieprawidłowości na etapie zawierania umów stwierdzono w przypadku 57 umów (56,4%),
natomiast w trakcie ich realizacji w dziewięciu umowach (8,9%). Przepisy
ustawy Pzp zostały naruszone przy zawieraniu 12 umów (w spółkach MOSiR,
MPK, MZK, MPRD, CPWiTM), w tym dziewięć umów zostało zawartych z pominięciem stosowania przepisów ustawy Pzp (po jednej umowie w spółce MOSiR,
MPK, dwie umowy w spółce MZK, pięć umów w spółce MPRD). Najwyższa Izba
Kontroli oceniła negatywnie działalność trzech spółek w zakresie zawierania i realizacji umów (MPRD, MOSiR, MZK). W stosunku do pozostałych
kontrolowanych spółek zostały sformułowane oceny w formie opisowej,
wskazujące stwierdzone nieprawidłowości. 
[str. 37]

Naruszenia przepisów
ustawy Pzp
w 12% analizowanych
umów
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Istotne
nieprawidłowości
przy zawieraniu
i realizacji umów
w spółce MOSiR

Istotne
nieprawidłowości
przy zawieraniu
i realizacji umów
w MZK

Analizowane
przedsięwzięcia
inwestycyjne
co do zasady zmierzały
do zaspokojenia potrzeb
mieszkańców gmin
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lane były bez zachowania zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania
wykonawców i przejrzystości postępowania. Łączna wartość skontrolowanych zamówień publicznych udzielonych przez Spółkę w latach 2016–2019
wykonawcom, którzy zostali wybrani z naruszeniem ww. zasad, wynosiła
1721,3 tys. zł netto.
[str. 37–38]

Istotne nieprawidłowości przy zawieraniu i realizacji umów wystąpiły również w spółce MOSiR. W szczególności:
– podjęto decyzję o organizacji dwóch koncertów, pomimo tego, że: w przypadku koncertu The Cranberries (2016 r.), na podstawie sporządzonej
kalkulacji, spodziewano się straty, a w przypadku koncertu La Festa
Italiana (2017 r.) w kalkulacji bezpodstawnie założono pozyskanie dofinansowania z budżetu miasta Lublin w kwocie 600 tys. zł;
– nie podjęto działań w celu ustalenia obowiązków wykonawcy Aqua
Lublin przy przeprowadzaniu przeglądów zapewniających prawidłową
eksploatację tego obiektu. Dopiero 20 kwietnia 2020 r. MOSiR pozyskał umowę, która określała obowiązki wykonawcy przy organizacji
przeglądów. W rezultacie wykonawca nie przeprowadził żadnego przeglądu, a spółka zleciła przeglądy i konserwację na obiekcie Aqua Lublin
na kwotę 441,8 tys. zł;
– dokonano wyboru sponsora głównego/strategicznego obiektów MOSiR
bez zachowania zasad jawności, transparentności i konkurencyjnego
trybu oraz bez sporządzenia rzetelnej wyceny świadczeń;
– zamówienia na usługi reklamowe i marketingowe w łącznej kwocie
291,3 tys. zł udzielono wykonawcom, którzy nie zostali wybrani zgodnie z przepisami ustawy Pzp;
– nie zabezpieczono interesów spółki w umowach na udostępnienie nośników reklamy oraz na wykonanie usług reklamowych;
– zlecono usługi w kwocie 230,4 tys. zł netto w zakresie ochrony imprez, które
wchodziły w zakres już zawartej i obowiązującej umowy.
[str. 39–41]

Kontrola w MZK wykazała istotne nieprawidłowości przy zawieraniu i realizacji umów w MZK. Polegały one w szczególności na:
– udzieleniu dwóch zamówień o łącznej wartości 2010,1 tys. zł wykonawcom, którzy nie zostali wybrani w trybie przewidzianym w przepisach
ustawy Pzp;
– niezabezpieczaniu interesów spółki w zawieranych umowach sponsoringu i reklamy;
– niegospodarnym dysponowaniu przez spółkę pojazdem Volkswagen
Multivan.
[str. 41–42]

W sześciu spółkach zbadano 22 przedsięwzięcia inwestycyjne, na które
wydatkowano łącznie kwotę 37 175,8 tys. zł. W okresie objętym kontrolą
w dwóch spółkach nie były realizowane tego rodzaju przedsięwzięcia
z uwagi na brak potrzeb (PPNT) albo brak środków finansowych i możliwości ich pozyskania (MPRD). Analizowane przedsięwzięcia inwestycyjne
zmierzały do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej,
ale w przypadku rozbudowy stacji paliw w MZK inwestycja służyła częściowo prowadzeniu przez spółkę komercyjnej działalności (uruchomiono
sprzedaż detaliczną paliwa). Prowadzenie przedsięwzięć inwestycyjnych
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zostało ocenione negatywnie w jednej spółce (MOSiR). Stwierdzone nieprawidłowości (18) miały zróżnicowany charakter, odnosiły się do etapów
przygotowania inwestycji, zawierania umów lub ich realizacji.

Najistotniejsze nieprawidłowości dotyczyły:
– nierzetelnego podejmowania przez spółkę PNP przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu działalności targowisk miejskich, bez uprzedniego
sporządzenia analiz opłacalności i skutków finansowych dla kondycji
ekonomicznej spółki, obciążonej inwestycjami z lat poprzednich, finansowanymi przede wszystkim z kredytów bankowych. Skutkiem tego
Spółka poniosła w 2019 r. nakłady w obcą nieruchomość (w kwocie
netto 657,4 tys. zł) bez zabezpieczenia swoich interesów poprzez zagwarantowanie możliwości długoterminowego władania nieruchomością
i odzyskania wartości poniesionych nakładów w razie zakończenia obowiązywania umowy, które miało nastąpić do 30 września 2021 r.;
– podjęcia przez spółkę MOSiR decyzji o wykonaniu robót polegających
na remoncie sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem liniowym wokół stadionu żużlowego na Stadionie Miejskim przy Alejach Zygmuntowskich 5, według wersji projektu przedstawionego do akceptacji
spółce Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o., co było działaniem nierzetelnym
z uwagi na dysponowanie inną wersją projektu wykonawczego, która
zakładała m.in. wykonanie – zgodnych z Wytycznymi4 – korytek odwadniających i krawężników betonowych;
– nieuzyskania przez spółkę MOSiR wymaganego przez art. 28 ust. 1 Prawa
budowlanego pozwolenia na budowę przed przystąpieniem do robót
budowlanych dotyczących przebudowy hydroforni w budynku technicznym Hali Globus; 
[str. 44–46]
– udzielenia przez spółkę MZK zamówienia na wykonanie prac ziemnych
i sanitarnych o wartości 224,7 tys. zł brutto (182,7 tys. zł netto) przy
rozbudowie stacji paliw wykonawcy, który nie został wybrany w trybie przewidzianym w przepisach ustawy Pzp, co naruszało art. 7 ust. 3
ustawy Pzp w zw. z art. 5e ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 cyt. ustawy. Zamówienie to obejmowało również zamówienie udzielane na zasadach ogólnych (komercyjna sprzedaż paliwa), nie było możliwe określenie którego
rodzaju działalności zasadniczo dotyczy zamówienie, i powinno być ono
udzielone według zasad ogólnych udzielania zamówień;
– n iezawarcia przez spółkę MOSiR w umowach o roboty budowlane,
w objętych badaniem czterech zadaniach inwestycyjnych, obligatoryjnych postanowień, o których mowa w art. 143d ust. 1 pkt 4 i pkt 7 lit. a)
ustawy Pzp służących zagwarantowaniu ochrony interesów podwykonawców oraz dalszych podwykonawców i należytego wykonania umowy
w sprawie zamówienia publicznego;
[str. 47]
4

Wytyczne do projektowania stadionów żużlowych przyjętych uchwałą nr 30/2018 Prezydium
Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego z dnia 20 czerwca 2018 r. (dalej: Wytyczne).
Wytyczne stanowią wymogi licencyjne dla klubów PGE Ekstraligi i muszą być spełnione,
aby na danym obiekcie rozgrywały się mecze drużyn z Ekstraligi Żużlowej.

Istotne
nieprawidłowości
na etapie
przygotowania
inwestycji

Istotne
nieprawidłowości
na etapie zawierania
umów
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Istotna
nieprawidłowość
na etapie realizacji
inwestycji

Udziały w innych
spółkach posiadała
tylko jedna
kontrolowana spółka

Wartość aktywów
spółek komunalnych
uległa nieznacznemu
spadkowi

Dynamika wzrostu
kapitałów własnych
spółek była znacznie
niższa aniżeli kapitałów
podstawowych

– n
 ierzetelnie sprawowanego przez spółkę MOSiR nadzoru nad realizacją
remontu sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem liniowym
wokół stadionu żużlowego na Stadionie Miejskim przy Alejach Zygmuntowskich 5. Nie wyegzekwowano od wykonawcy zamocowania
certyfikowanych przykryć toru, co przewidywał projekt wykonawczy.
Realizacja ww. robót budowlanych zgodnie z projektem wykonawczym
była podstawą wyrażenia przez spółkę Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o.
warunkowej zgody na rozgrywanie meczów ekstraligi żużlowej przy
Alejach Zygmuntowskich 5. 
[str. 47–48]

Spośród ośmiu kontrolowanych spółek w latach 2016–2019 jedynie MPK
posiadało udziały w innych spółkach. MPK było większościowym udziałowcem w spółce MKK (99,9% kapitału zakładowego), utworzonej przed
okresem objętym kontrolą. MPK posiadało też udziały w spółkach NTP – (20%
kapitału zakładowego), oraz In-Lab – (3,5% kapitału zakładowego). W latach
objętych kontrolą wysokość udziałów MPK w ww. spółkach, wniesiona na etapie ich utworzenia, nie ulegała zmianie. Dwie spółki (MKK i IN-Lab) wykazały w latach 2016–2019 przychody5 z prowadzonej działalności, w tym: MKK
w łącznej kwocie 55 781 tys. zł, In-Lab (za lata 2016–20186) w kwocie ogółem
9758,1 tys. zł. Spółki MKK i IN-Lab osiągały zysk netto w każdym roku objętym kontrolą, w przypadku MKK łączny zysk netto za lata 2016–2019 wyniósł
1088,4 tys. zł, a w przypadku In-Lab łączny zysk netto za lata 2016–2018
wyniósł 1376,9 tys. zł. Spółka NTP osiągnęła w latach 2016–2019 przychody w kwocie ogółem 1,5 tys. zł; a w sprawozdaniach finansowych wykazywała stratę netto od 13,2 tys. zł do 27,9 tys. zł.
[str. 48–49]

Spółki komunalne działające z udziałem miast Lublin, Biała Podlaska, Chełm
i Puławy dysponowały aktywami, których wartość wynosiła na koniec 2019 r.
2 637 410 tys. zł, przy czym 88,5% tej kwoty stanowiły aktywa trwałe. Ich
wartość w okresie objętym kontrolą uległa nieznacznemu spadkowi (o 0,8%).
Najwyższe wartości tych aktywów były zaangażowane co do zasady w działalność spółek świadczących usługi wodno-kanalizacyjne oraz ciepłownicze,
a w przypadku Lublina również w obsługę ruchu lotniczego. W przypadku
czterech7 z ośmiu spółek badanych przez NIK nastąpił spadek wartości
aktywów trwałych wynoszący od 7,1% do 16,4%, czego przyczyną były
głównie wyższe odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe od nakładów inwestycyjnych bądź uzyskanych aktywów trwałych. W pozostałych czterech
miał miejsce wzrost – od 38,3% do 182,2%, głównie w związku z przekazaniem przez gminy rzeczowych aktywów trwałych bądź zakończeniem istotnych zadań inwestycyjnych. 
[str. 52]
W latach 2016–2019 w istotnym stopniu zwiększyła się łączna wartość
kapitałów podstawowych spółek komunalnych działających z udziałem
badanych miast. Wzrosły one o 224 671 tys. zł, tj. o 19,5%, przy czym aż
214 713 tys. zł (95,6% wymienionej kwoty) dotyczyło zwiększeń tylko

5

6

16

7

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, pozostałe przychody operacyjne, przychody
finansowe – według rachunku zysku i strat.

Termin na przyjęcie sprawozdania finansowego In-Lab za 2019 r. upływał z dniem 30 września 2020 r.
Wod-Kan, MPRD, MPK i PNP.

SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
w sześciu spółkach (trzy funkcjonowały z udziałem miasta Lublin8 i trzy
z udziałem miasta Chełm9), w których wskaźnik wzrostu tej kategorii kapitału był najbardziej znaczący i wyniósł od 58,1% do 194,7%. Najwyższa kwota zwiększeń kapitału podstawowego (158 070 tys. zł) dotyczyła
PLL, funkcjonującej w latach 2016–2019 z udziałem miasta Lublin wynoszącym od 50% do 53%. Były to spółki stale nierentowne w ww. okresie
i wygenerowały wówczas straty w łącznej kwocie 161 017 tys. zł (w tym
PLL 114 142 tys. zł). W ogólnym ujęciu znacznie wolniej zwiększały się kapitały własne spółek z udziałem ww. miast. Ich wartość wzrosła jedynie
o 51 427 tys. zł, tj. 4,5%. W przypadku spółek komunalnych z udziałem miasta Lublin i miasta Chełm odpowiednio o 33 000 tys. zł (o 4,6%) i 8315 tys. zł
(o 7,6%). Znacznie niższy wzrost kapitałów własnych w porównaniu do kapitałów podstawowych wynikał z wysokich strat generowanych przez większość spółek komunalnych z ich udziałem. Podobny stan wykazała kontrola
NIK przeprowadzona w ośmiu spółkach. Ich kapitały podstawowe i kapitały
własne wzrosły łącznie odpowiednio o 59 959 tys. zł i 26 176 tys. zł. Istotnym zmianom nie uległa łączna wartość zobowiązań spółek z udziałem
badanych miast (wzrost o 1,2%). 
[str. 53–54]

Biorąc pod uwagę skumulowany wynik finansowy netto w latach 2016–2019,
nierentowna była działalność spółek komunalnych z udziałem miast Lublin,
Chełm i Biała Podlaska. Sumaryczny, ujemny wynik finansowy10 w przypadku tych miast w ww. okresie wynosił odpowiednio 84 268 tys. zł11,
23 329 tys. zł i 5934 tys. zł. NIK podkreśla, iż w przypadku Lublina wartość
straty w takim ujęciu zwiększyła się niemal czterokrotnie (systematycznie
wzrastała z 10 794 tys. zł w 2016 r. do 37 027 tys. zł w 2019 r.). Jedynie
spółki z udziałem miasta Puławy osiągnęły w tym okresie skumulowany,
dodatni wynik finansowy w wysokości 7398 tys. zł, przy czym rokrocznie
był on coraz niższy i zmniejszył się z 2737 tys. zł w 2016 r. do 1303 tys. zł
w 2019 r. W latach 2016–2019 w szybszym tempie wzrastały sumaryczne
koszty działalności spółek komunalnych z udziałem ww. miast (o 12,4%),
aniżeli osiągane przez nie przychody (o 9,1%).
[str. 56–57]
Siedem z ośmiu spółek objętych kontrolą NIK przynosiło straty w okresie objętym kontrolą (w większości przypadków we wszystkich latach tego
okresu), a więc ich działalność nie spełniała zasady samofinansowania.
Dodatni wynik finansowy netto stale osiągała tylko spółka Wod-Kan, choć ulegał on systematycznemu spadkowi. Najwyższe straty generował MOSiR,
przy czym corocznie wartość straty ulegała systematycznemu wzrostowi
(z 2976 tys. zł do 8422 tys. zł), CPWiTM (łącznie 7447,6 tys. zł) i MPRD
(łącznie 4800 tys. zł). Wartości wskaźników płynności odnotowanych
w czterech z ośmiu kontrolowanych przez NIK spółek kształtowały
8

9

Sumaryczny wynik
finansowy spółek
z udziałem miast
Lublin, Chełm i Biała
Podlaska był ujemny
w latach 2016-2019

Działalność siedmiu
z ośmiu spółek
kontrolowanych
przez NIK nie
spełniała zasady
samofinansowania

PLL, MOSiR i Motor.

MPRD, CPWiTM i PUM.

10 Suma wyników finansowych netto spółek komunalnych za lata 2016–2019, działających
z udziałem miasta. Do analizy przyjęto spółki prowadzące działalność gospodarczą na dzień
30 czerwca 2020 r.

11 Podana wartość uwzględnia sumę strat netto w kwocie 114 142 tys. zł, wygenerowaną w latach
2016–2019 przez PLL, działającą z udziałem miasta Lublin wynoszącym 50–53%.
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Wynagrodzenia
władz spółek

Nieprawidłowości
w organizacji systemu
rachunkowości
i prowadzeniu ksiąg
rachunkowych

się na poziomie niższym od optymalnego12. Wśród przyczyn deficytowej
działalności skontrolowanych przez NIK spółek znajdowała się większa dynamika wzrostu kosztów działalności, aniżeli osiąganych przychodów, nieegzekwowanie od miast należnych rekompensat z tytułu realizacji
usług publicznych, nieodpowiadający przepisom prawa model finansowania usług publicznych, specyfika świadczonych usług przy niedostatecznym
dofinansowaniu ze strony miast, straty na podejmowanych przedsięwzięciach, brak planów naprawczych lub nieskuteczna ich realizacja, finansowe
konsekwencje zmian decyzji właściciela, co do kierunków działań spółki,
a także zbyt optymistyczne prognozy na etapie planowania przedsięwzięć
inwestycyjnych, co do rentowności i skali świadczonych usług.  [str. 60–61]
Łączne wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych ośmiu spółek
objętych kontrolą NIK wyniosły w latach 2016–2019 12 902,7 tys. zł.
Największą część tej kwoty stanowiły wynagrodzenia członków tych organów w MPK (3971,3 tys. zł), MOSiR (2921,8 tys. zł) i Wod-Kan (2203 tys. zł),
a najmniejszą w MPRD (544,1 tys. zł) i CPWiTM (607,6 tys. zł).
[str. 60]

W skontrolowanych przez NIK ośmiu spółkach prawidłowo przeprowadzano procedury związane z rozpatrywaniem i zatwierdzaniem przez ich
zgromadzenia wspólników sprawozdań zarządów z działalności spółek
oraz sprawozdań finansowych. Wszystkie sprawozdania finansowe zostały
zatwierdzone, a w przypadku spełnienia przesłanek wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości13 – poddane badaniu przez biegłych rewidentów. Kontrole NIK w trzech14 z ośmiu spółek
wykazały jednak nieprawidłowości w organizacji systemu rachunkowości
lub prowadzeniu ksiąg rachunkowych, przy czym te ostatnie miały wpływ
na wartości prezentowane w sprawozdaniach finansowych. Nieprawidłowości polegające na niezgodnym z przepisami prawa oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości ujmowaniu zdarzeń gospodarczych
na kontach bilansowych spółki (PPNT), niezawieraniu w informacjach
dodatkowych danych niezbędnych dla zrozumienia sprawozdań finansowych (PPNT), nieewidencjonowaniu w księgach istotnych zdarzeń gospodarczych dotyczących środków trwałych (PNP) wyczerpywały znamiona
czynów zabronionych określonych w art. 77 pkt 1 ustawy o rachunkowości, a udzielanie biegłym rewidentom badającym sprawozdania finansowe
PNP niezgodnych ze stanem faktycznym oświadczeń – art. 79 pkt 2 tej
ustawy. Inne nieprawidłowości dotyczyły nierzetelnego przeprowadzania
inwentaryzacji (PNP), a także braku udokumentowanego w zasadach (polityce) rachunkowości sposobu rozliczania kosztów, pomimo postanowień
umowy rekompensaty zawartej z miastem odnoszących się do działalności
dodatkowej, wykraczającej poza zakres usług publicznych (CPWiTM). Sprawozdania i uchwały były co do zasady terminowo przekazywane do KRS,
a stwierdzone w tym zakresie przez NIK nieprawidłowości miały incydentalny charakter. 
[str. 50–51]
12 Dotyczyło to MPRD, CPWiTM, MPK i PNP.
13 Dz. U. z 2019 r. poz. 351, ze zm.
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14 PPNT, PNP i CPWiTM.
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Prezydenci czterech kontrolowanych miast, reprezentujący jst w zakresie
praw z udziałów, wskazywali na członków rad nadzorczych objętych badaniem spółek komunalnych osoby spełniające wymogi określone w art. 10a
ust. 5 ugk i art. 19 ust. 1–3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach
[str. 64–65]
zarządzania mieniem państwowym15. 

Członkowie
rad nadzorczych
posiadali wymagane
kwalifikacje

Kontrolowane urzędy oraz zarząd MPK weryfikowały kandydatów na członków rady nadzorczej pod kątem spełniania wymogów formalnych wynikających z przepisów ustawy antykorupcyjnej, ustawy o wynagradzaniu osób
kierujących niektórymi podmiotami prawnymi16 i ustawy o gospodarce
komunalnej, na podstawie przedkładanych przez te osoby dokumentów
(ankiet, kwestionariuszy, oświadczeń, itp.). Stwierdzone w tym obszarze
nieprawidłowości dotyczyły:
1) Braku weryfikacji w urzędach w Lublinie i Chełmie informacji złożonych
przez trzech kandydatów na członków rad nadzorczych spółek: MOSiR,
LPGK i MPEC, a następnie braku monitorowania przestrzegania przez
ww. członków tych rad zakazu kumulacji stanowisk w dwóch lub większej liczbie organów nadzorczych (dalej: zakaz kumulacji). W rezultacie
w radach nadzorczych ww. spółek zasiadały trzy osoby, które naruszyły
zakaz kumulacji wynikający z art. 4 ust. 1 ustawy o wynagradzaniu osób
kierujących niektórymi podmiotami prawnymi albo (od 15 września
2019 r.) art. 10c ust. 1 ugk.
2) Nieudokumentowania w urzędzie w Białej Podlaskiej weryfikowania przestrzegania zakazu kumulacji wobec 16 z objętych badaniem
35 członków rad nadzorczych spółek komunalnych.
3) Niezłożenia kwestionariuszy kandydata na członka rady nadzorczej
przez 14 osób (na 25 osób, które zostały wskazane przez Prezydenta
Lublina do pełnienia funkcji w organach nadzorczych czterech objętych
badaniami kontrolnymi spółek) przed dniem ich powołania do rad nadzorczych, co było niezgodne z § 9 ust. 2 Zasad nadzoru właścicielskiego.

Nieprawidłowości
przy weryfikacji
kandydatów
na członków
rad nadzorczych
wystąpiły w urzędach
w Białej Podlaskiej,
Chełmie i Lublinie

Po wejściu w życie przepisów ustawy o wynagrodzeniach w spółkach,
wskazani przez Prezydenta Chełma i Prezydenta Puław kandydaci na członków rad nadzorczych objętych badaniem spółek, jak również kandydaci
wskazani przez zarząd MPK do rad nadzorczych spółek z udziałem MPK,
złożyli oświadczenia o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków zarządu, zgodnie z art. 3 ust. 1 tej ustawy. Prezydent
Białej Podlaskiej nie wyegzekwował ww. oświadczeń od 11 na 20 kandydatów na członków rad nadzorczych spółek objętych badaniem, a Prezydent
Lublina – od jednego kandydata (na 17), co naruszało art. 2 ust. 2 pkt 2
i art. 3 ust. 1 ustawy o wynagrodzeniach w spółkach. 
[str. 68]

Składanie
przez kandydatów
na członków
rad nadzorczych
oświadczeń
o przyjęciu obowiązku
kształtowania w spółce
wynagrodzeń członków
zarządu zgodnie
z przepisami ustawy
o wynagrodzeniach
w spółkach

Rady nadzorcze objętych badaniami kontrolnymi spółek były powoływane
przez zgromadzenia wspólników, zgodnie z art. 215 § 1 albo art. 385 § 1 Ksh
oraz postanowieniami statutów spółek.
[str. 65–66]

15 Dz. U. z 2020 r. poz. 735, ze zm.

16 Dz. U. z 2019 r. poz. 2136 (dalej: ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi
podmiotami prawnymi).
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Wymogi
dla kandydatów
na członków
zarządów określono
w 14 z 17 spółek
objętych badaniami
w urzędach miast

Terminowe
podejmowanie uchwał
w sprawie wynagrodzeń
przez zgromadzenia
wspólników spółek
objętych badaniami
w urzędach miast,
zaniechania zarządu MPK

Kształtowanie wysokości
wynagrodzeń członków
rad nadzorczych
i zarządów spółek
na mocy przepisów ustawy
o wynagradzaniu osób
kierujących niektórymi
podmiotami prawnymi
Ukształtowanie
zasad wynagradzania
członków zarządu
z pominięciem określenia
wynagrodzenia
zmiennego i celów
zarządczych

20

Zgromadzenia wspólników objętych badaniem kontrolnym spółek z udziałem miast: Lublin, Biała Podlaska i Chełm podjęły uchwały, w których
zostały określone wymogi, jakie musi spełniać kandydat na członka zarządu
spółki, stosownie do art. 10a ust. 7 ugk. Uchwała w tej sprawie została również podjęta przez miasto Puławy w odniesieniu do spółki PNP. W okresie
objętym kontrolą nie podjęto działań i nie określono wymogów, jakie musi
spełniać kandydat na członka zarządu puławskich spółek: PPNT, MPWiK
i MZK Puławy. Stosowne uchwały zostały podjęte dopiero w trakcie kontroli
NIK. Zarząd lubelskiej spółki MPK nie podjął skutecznych działań mających na celu określenie w drodze uchwały przez zgromadzenie wspólników
MKK (spółki z większościowym udziałem MPK) wymogów, jakie miał spełniać kandydat na członka zarządu MKK, a zgromadzenie wspólników MKK
nie podjęło uchwały w tej sprawie, a także nie zawarło ich w umowie spółki
MKK, co było niezgodne z art. 10a ust. 7 ugk. 
[str. 68–69]

Uchwały kształtujące zasady wynagrodzeń członków zarządów i członków rad nadzorczych, określone ustawą o wynagrodzeniach w spółkach,
zostały podjęte przez zgromadzenia wspólników wszystkich objętych badaniami kontrolnymi spółek komunalnych, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy
o wynagrodzeniach w spółkach, tj. przed podjęciem uchwał w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań zarządów z działalności spółek
oraz sprawozdań finansowych spółek za rok obrotowy 2016. Zarząd MPK
nie przygotował projektów uchwał i nie podjął skutecznych działań mających na celu określenie w drodze uchwały przez zgromadzenia wspólników zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej
spółek In-Lab i NTP, nie wypełniając obowiązków określonych w art. 2
ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o wynagrodzeniach w spółkach.

Rady nadzorcze spółek komunalnych objętych badaniami kontrolnymi podjęły uchwały uszczegóławiające zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządów. Jedynie w przypadku lubelskiej spółki LPGK nie została
podjęta uchwała w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków zarządu.
Z kolei zarząd MPK nie przygotował projektów uchwał i nie podjął skutecznych działań mających na celu podjęcie uchwały w sprawie kształtowania
wynagrodzeń członków zarządów spółek In-Lab i NTP, nie wypełniając obowiązków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy o wynagrodzeniach.  [str. 69–70]

Przed podjęciem uchwał w sprawie wynagrodzeń na podstawie ustawy
o wynagrodzeniach w spółkach, wynagrodzenia miesięczne oraz nagrody
roczne członków zarządów spółek objętych badaniami kontrolnymi,
a także wynagrodzenia członków rad nadzorczych tych spółek, były przyznawane w wysokości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami
prawnymi.
[str. 70]
Zgromadzenia wspólników wybranych do kontroli NIK spółek komunalnych z udziałem miasta Lublin, a także zarząd MPK jako podmiot reprezentujący tę spółkę w zakresie wykonywania praw z udziałów w zależnej
spółce MKK, ukształtowały zasady wynagradzania członków organu zarządzającego w sposób niezgodny z przepisami ustawy o wynagrodzeniach
w spółkach, poprzez:
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– u
 stalenie wynagrodzenia zmiennego 0%, co było równoznaczne z jego
nieprzyznaniem;
– nieokreślenie celów zarządczych, wag tych celów, a także obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania, pozwalających
na ocenę pracy członków zarządu.
Wynagrodzenie zmienne ma charakter motywacyjny, określenie celów zarządczych wiąże się z przyjętą przez ustawodawcę metodą zarządzania przez
cele. Brak tych elementów stanowi niedopuszczalną modyfikację przepisów
ustawy o wynagrodzeniach w spółkach. Powyższe stanowisko NIK nie oznacza, że oprócz wynagrodzenia stałego w dotychczasowej wysokości członkowie
zarządów spółek z udziałem miasta Lublin powinni – po spełnieniu przesłanek
– otrzymywać dodatkowe środki finansowe tytułem wynagrodzenia uzupełniającego. Docelowo możliwe jest również rozwiązanie polegające na obniżeniu
kwoty wynagrodzenia stałego z jednoczesnym wprowadzeniem motywacyjnego wynagrodzenia zmiennego. Decyzję w tej sprawie powinny jednak podjąć
zgromadzenia wspólników spółek z udziałem miasta Lublin, w szczególności
po analizie sytuacji ekonomiczno-finansowej danej spółki. W spółkach jednoosobowych miasta Lublin wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników wypełnia, stosownie do art. 12 ust. 4 ugk, Prezydent Lublina.

[str. 70–71]

Zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o wynagrodzeniach w spółkach, podstawą
wypłacania członkom zarządu części zmiennej wynagrodzenia była realizacja celów zarządczych, które powinny być mierzalne. Rady nadzorcze
pięciu objętych badaniami kontrolnymi spółek z udziałem miasta Chełm
(CLA, MPRD, MPEC, PUM, CPWiTM) uznały za niemierzalne niektóre cele
zarządcze, nie określając kryteriów ich realizacji i rozliczenia. Pomimo tego
zaakceptowały realizację tych uznanych za niemierzalne celów. W przypadku trzech spółek (CLA, MPRD, MPEC) spowodowało to spełnienie przesłanek do wypłaty wynagrodzenia zmiennego, w wyniku czego spółki
wypłaciły prezesom zarządów łącznie 22,7 tys. zł. 
[str. 71–72]

Nieprawidłowości związane z wypłacaniem wynagrodzeń członkom zarządów lub rad nadzorczych wystąpiły w pięciu z ośmiu kontrolowanych spółek
(MZK, Wod-Kan, MPRD, CPWiTM, PPNT). Ogółem niezgodnie z przepisami
ustawy o wynagrodzeniach w spółkach, uchwałami w sprawie wynagrodzeń
lub umowami o zarządzanie wypłacona została kwota 258,8 tys. zł (zawyżono
wynagrodzenia członków zarządów lub rad nadzorczych o kwotę 242,5 tys. zł,
zaniżono o 16,3 tys. zł). W szczególności w objętych badaniami kontrolnymi
spółkach z udziałem miasta Biała Podlaska (Wod-Kan, MZK, PEC, ZGL)
wynagrodzenia członków rad nadzorczych i członków zarządu w latach
2018–2019 nie zostały zamrożone na poziomie ustalonym dla roku 2017,
do czego zobowiązywały przepisy art. 28 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r.
o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej
na 2018 r.17 oraz art. 22 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2019 r.18  [str. 72–73]

Nieprawidłowości
związane
z wprowadzeniem
niemierzalnych celów
zarządczych

Nieprawidłowości
związane z ustalaniem
lub wypłacaniem
wynagrodzenia członkom
rad nadzorczych
i członkom zarządów

17 Dz. U. poz. 2371.

18 Dz. U. poz. 2435, ze zm. Zgodnie z tymi uregulowaniami, podstawę do wyliczenia wymiaru
wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych spółek powinno stanowić przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale 2016 r.
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Nieprawidłowości
związane
z przyznawaniem
prawa do odprawy

Publikowanie w BIP
uchwał w sprawie
zasad kształtowania
wynagrodzeń w UM
Lublin i Biała Podlaska,
zaniechania w UM Chełm
i Puławy

Przygotowanie
urzędów
do sprawowania
nadzoru
właścicielskiego

Wprowadzenie
i przestrzeganie
zasad nadzoru
właścicielskiego
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W przypadku chełmskich spółek MPRD, MPEC, CPWiTM, CLA w uchwałach
rad nadzorczych, a także w umowach o zarządzanie przewidziano dla członków zarządu prawo do odprawy również w razie złożenia rezygnacji. Było to
niezgodne z treścią uchwał zgromadzenia wspólników tych spółek w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz art. 7 ustawy
o wynagrodzeniach w spółkach. W dwóch spółkach (CPWiTM, MPRD) po złożeniu rezygnacji przez prezesów zarządów tych spółek wypłacono im odprawy
na łączną kwotę 58,8 tys. zł. 30 czerwca 2020 r. rada nadzorcza MPRD wyłączyła prawo do odprawy w razie rezygnacji prezesa zarządu. W uchwale zgromadzenia wspólników lubelskiej spółki MOSiR z 30 czerwca 2017 r. wskazano
natomiast, iż odprawa może zostać przyznana w razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron umowy, jednakże Przewodniczący rady
nadzorczej zastosował się do treści art. 7 ustawy o wynagrodzeniach w spółkach i naprawił błąd zgromadzenia wspólników, zawierając w umowie o zarządzanie postanowienie zgodne z ww. przepisem tej ustawy.
Prezydent Lublina poinformował NIK po kontroli, że nadzwyczajne zgromadzenie wspólników MOSiR uchwałą Nr 1/2020 z dnia 7 października 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 16/2017 zgromadzenia wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o., dostosowało jej treść
do wymogów art. 7 ustawy o wynagrodzeniach w spółkach.  [str. 73–74]

Wynikający z art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o wynagrodzeniach w spółkach
obowiązek publikacji w BIP uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządów oraz zasad kształtowania wynagrodzeń członków rad nadzorczych spółek komunalnych, podjętych przez zgromadzenia
wspólników, w pełni zrealizowano w Urzędach Miast w Lublinie i w Białej Podlaskiej. Na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Chełm opublikowano jedynie uchwały podjęte w okresie luty–czerwiec 2017. Nie zostały
opublikowane późniejsze uchwały, podejmowane we wrześniu i październiku 2017 r. Urząd Miasta Puławy opublikował uchwały w sprawie zasad
kształtowania wynagrodzeń członków zarządu i rad nadzorczych objętych badaniami kontrolnymi spółek PNP, PPNT, MPWiK, MZK, OPEC i ZUK
dopiero w trakcie kontroli NIK. 
[str. 74]

W strukturach organizacyjnych urzędów miast wydzielono komórki organizacyjne, do zadań której należało wykonywanie czynności związanych
z nadzorem nad funkcjonowaniem spółek z udziałem gminy. W Urzędzie
Miasta Lublin i Urzędzie Miasta Puławy obsada kadrowa tych komórek była
wystarczająca do prawidłowego sprawowania nadzoru właścicielskiego nad
spółkami komunalnymi. W Urzędzie Miasta Chełm całość zadań związanych
z nadzorem właścicielskim przypisana była do obowiązków jednego pracownika. W Urzędzie Miasta Biała Podlaska od 11 lipca 2016 r. do 27 grudnia
2018 r. obowiązków w tym zakresie nie przypisano formalnie żadnemu pracownikowi urzędu, w pozostałym okresie – jednemu.
[str. 26–27]

W trzech z czterech kontrolowanych urzędów miast w całym okresie objętym kontrolą obowiązywały pisemne zasady nadzoru właścicielskiego.
Jedynie w Urzędzie Miasta Biała Podlaska aż do 30 września 2019 r.
nie opracowano żadnych procedur związanych ze sprawowaniem tego nad-
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zoru. Zasady nadzoru właścicielskiego były, w większości analizowanych
przypadków, przestrzegane i realizowane przez pracowników urzędów.
Dzięki temu, prezydenci miast posiadali wiedzę dotyczącą zakresu prowadzonej działalności przez spółki komunalne i ich sytuacji ekonomiczno-finansowej. W szczególności zgodnie z zasadami nadzoru właścicielskiego,
sporządzane były m.in.: roczne, kwartalne lub miesięczne analizy, informacje,
raporty, opracowania na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek. Jedynie Urząd Miasta Chełm w 2019 r. nie opracował informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek za I półrocze i III kwartał. 
[str. 27–29]

Pracownicy Urzędów Miast w Chełmie i w Puławach realizujący zadania w zakresie nadzoru właścicielskiego nie pełnili jednocześnie funkcji
w organach nadzorowanych spółek. W Urzędzie Miasta Lublin i Urzędzie
Miasta Biała Podlaska występowały takie sytuacje (dotyczyło to dwóch pracowników urzędu w Lublinie i pięciu pracowników urzędu w Białej Podlaskiej). W odniesieniu do dwóch pracowników urzędu w Lublinie i jednego
pracownika urzędu w Białej Podlaskiej wystąpiły przypadki niedochowania
zasad bezstronności i przejrzystości w sprawowaniu nadzoru właścicielskiego, wynikających z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych19 oraz wewnętrznych regulacji obowiązujących w tych urzędach, przy akceptacji tego stanu rzeczy przez Prezydentów Lublina i Białej Podlaskiej. 
[str. 66–67]

Przypadki naruszenia
bezstronności
i przejrzystości
sprawowania nadzoru
właścicielskiego
nad spółkami
w UM Biała Podlaska
i UM Lublin

W latach 2016–2019 wartość nominalna udziałów spółek komunalnych z udziałem miast Lublin, Biała Podlaska, Chełm i Puławy wzrosła
o 173 334,8 tys. zł w stosunku do stanu na 1 stycznia 2016 r. Kapitał zakładowy spółek komunalnych został podwyższony 101 razy. Miasto Lublin
dokonywało także dopłat dla spółki LPGK na łączną kwotę 5816 tys. zł,
a miasto Chełm dla trzech spółek (CLA, MPGK, MPRD) w kwocie ogółem
6296,2 tys. zł. Przed podjęciem przez zgromadzenia wspólników uchwał
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i w sprawie dopłat, prezydenci miast nie występowali od Prezesa UOKiK o uzyskanie opinii dotyczących pomocy publicznej, wymaganych na podstawie art. 12 ust. 1
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczą[str. 31–32]
cych pomocy publicznej20. 

Niewystępowanie
o opinie w sprawach
pomocy publicznej
do Prezesa UOKiK

Władze Lublina i Białej Podlaskiej nie skorzystały z przewidzianej dla
wspólników na podstawie art. 212 Ksh możliwości przeprowadzenia indywidualnej kontroli spółek. W 2018 r. miasto Puławy przeprowadziło kontrole we wszystkich sześciu spółkach komunalnych. Pracownicy urzędu
w Chełmie przeprowadzili w spółkach komunalnych łącznie 19 kontroli,
w tym 10 kontroli problemowych. Wykonywanie zadań z zakresu nadzoru
nad spółkami komunalnymi nie było przedmiotem audytu lub kontroli
wewnętrznej. 
[str. 27]

Miasta Lublin
i Biała Podlaska
nie prowadziły
w okresie objętym
kontrolą w spółkach
kontroli na podstawie
art. 212 Ksh

Kontrola sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami komu- Brak długoterminowych
nalnymi w urzędach miasta wykazała, że większość spółek komunalnych strategii działania
(12 z 17) nie posiadała długoterminowych strategii działania obejmujących w większości spółek
komunalnych

19 Dz. U. z 2019 r. poz. 1282.

20 Dz. U. z 2020 r. poz. 708.
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Nieskuteczny nadzór
właścicielski
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lata 2016–2019, zatwierdzanych przez zgromadzenia wspólników, zawierających cele strategiczne, finansowe, marketingowe, mierniki ich realizacji, długoterminowe zamierzenia inwestycyjne i przewidywane na nie
nakłady, kierunki rozwoju, analizy mocnych i słabych stron, ryzyk działalności, prognoz finansowych, zamierzeń co do stanu zatrudnienia i wynagrodzeń. Tego rodzaju strategie (programy działania) były uchwalane dla
puławskich spółek. Ponadto w przypadku spółki Wod-Kan, działania strategiczne były realizowane w ramach Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Kanalizacyjnych w Mieście Biała Podlaska, obejmującego
lata 2015–2021. Wprawdzie nie istnieje ustawowy obowiązek sporządzania przez spółki strategii działania, jednak jednym ze skutków ich niesporządzania był brak możliwości pełnego wdrożenia metody kaskadowania
celów. Określane dla członków zarządów w uchwałach w sprawie wynagrodzeń cele zarządcze nie mogły być powiązane z celami strategicznymi
spółek zatwierdzonymi przez wspólników. 
[str. 30]
Waga i skala nieprawidłowości stwierdzonych w urzędach i spółkach
świadczy o tym, że sprawowany nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi nie był skuteczny w urzędach w Lublinie, Białej Podlaskiej i Chełmie, oraz nie był w pełni skuteczny w Urzędzie Miasta Puławy.  [str. 26]

4. WNIOSKI
Wyniki kontroli wskazują, że nadal są aktualne wnioski NIK skierowane Niezrealizowane
do Prezesa Rady Ministrów po kontrolach Realizacja zadań publicznych przez wnioski de lege ferenda
spółki tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (P/14/019/KGP), z poprzednich kontroli
Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi
(P/10/173/LWA), dotyczące podjęcia inicjatywy legislacyjnej w kierunku
doprecyzowania przepisów art. 10 ugk, określających zasady tworzenia
i przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do spółek handlowych poza sferą użyteczności publicznej.
Mając na uwadze ustalenia niniejszej kontroli NIK dodatkowo wnioskuje
do organów wykonawczych jst o:

Wnioski do organów
wykonawczych jst

1) p
 odjęcie działań nadzorczych zmierzających do sporządzania przez
spółki z udziałem jst długoterminowych strategii działania i powiązanie zawartych w nich celów strategicznych z celami zarządczymi przyjmowanymi w uchwałach w sprawie wynagrodzeń;
2) s kuteczne realizowanie w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
wynikającego z art. 212 Ksh prawa wspólnika do kontroli, w szczególności w zakresie udzielania zamówień publicznych i realizacji inwestycji.
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5. WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
5.1. Prawidłowość i skuteczność sprawowania nadzoru
właścicielskiego nad spółkami komunalnymi
Nieskuteczny
nadzór właścicielski

Waga i skala nieprawidłowości stwierdzonych w kontrolowanych urzędach
i spółkach, opisanych w dalszych punktach niniejszej Informacji, polegających w szczególności na:
– a kceptowaniu prowadzenia przez spółki komunalne działalności poza
zakresem art. 10 ugk (Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Puławy);

– b
 raku weryfikacji informacji złożonych przez trzech kandydatów
na członków rad nadzorczych spółek komunalnych, a następnie braku
bieżącego monitoringu przestrzegania przez ww. członków tych rad
zakazu kumulacji (Chełm i Lublin);
– a kceptowaniu przypadków niedochowania zasad bezstronności i przejrzystości w sprawowaniu nadzoru właścicielskiego (Lublin i Biała
Podlaska);

– n
 iewyegzekwowaniu od niektórych kandydatów na członków rad nadzorczych oświadczeń o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce
wynagrodzeń członków zarządu zgodnie z przepisami ustawy o wynagrodzeniach w spółkach (Biała Podlaska, Lublin);

– n
 ieokreśleniu wymogów, jakie musi spełniać kandydat na członka
zarządu w przypadku trzech spółek (Puławy);
– n
 iepodjęciu uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków
zarządu jednej spółki (Lublin);

– u
 kształtowaniu zasady wynagradzania członków zarządów w sposób
niezgodny z przepisami ustawy o wynagrodzeniach w spółkach, poprzez
ustalenie wynagrodzenia zmiennego 0% i nieokreślenie celów zarządczych (Lublin);

– u
 znaniu przez rady nadzorcze pięciu objętych badaniami kontrolnymi
spółek niektórych celów zarządczych za niemierzalne i nieokreślenia
przez nie kryteriów ich realizacji i rozliczenia (Chełm);
– w
 ypłacie wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządów
w latach 2018–2019 w kwotach wyższych niż przewidziane w przepisach ustawowych lub w uchwale zgromadzenia wspólników w sprawie
zasad kształtowania wynagrodzeń (Biała Podlaska);

– p
 rzyznaniu w uchwałach rad nadzorczych, a także w umowach o zarządzanie prawa do odprawy dla członków zarządu w razie złożenia rezygnacji (Chełm);

Przygotowanie urzędów
do sprawowania
nadzoru właścicielskiego
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świadczy o tym, że sprawowany nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi nie był skuteczny w urzędach w Lublinie, Białej Podlaskiej i Chełmie, oraz nie był w pełni skuteczny w Urzędzie Miasta Puławy.

W strukturach organizacyjnych urzędów miast wydzielono komórki organizacyjne, do zadań których należało wykonywanie czynności związanych
z nadzorem nad funkcjonowaniem spółek z udziałem gminy. W Urzędzie
Miasta Lublin zadania z tym związane wykonywało 5–6 pracowników,
w Urzędzie Miasta Puławy – 4, w Urzędzie Miasta Chełm – 1. W Urzędzie

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
Miasta Biała Podlaska od 11 lipca 2016 r. do 27 grudnia 2018 r. obowiązków w tym zakresie nie przypisano formalnie żadnemu pracownikowi
urzędu, w pozostałym okresie – jednemu.
Przykłady

Zgodnie z zakresami czynności, sprawy nadzoru nad spółkami z udziałem miasta Biała Podlaska powierzono: kierownikowi Referatu Nadzoru Właścicielskiego (do 10 lipca 2016 r.) oraz od 28 grudnia 2018 r. osobie zatrudnionej
na stanowisku ds. obsługi Gabinetu Prezydenta, a następnie na stanowisku
Naczelnika Gabinetu Prezydenta. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym
założono, że w Referacie Nadzoru Właścicielskiego zostaną utworzone trzy
stanowiska: kierownika Referatu, do spraw nadzoru właścicielskiego, do spraw
lotniska, przy czym stanowisko do spraw nadzoru właścicielskiego nie zostało
obsadzone. Prezydent Miasta podał, że powodem nieobsadzenia tego stanowiska były prawdopodobnie ograniczone możliwości finansowe. Prezydent Miasta wyjaśnił, że w okresie od lipca 2016 r. do grudnia 2018 r. sprawy z zakresu
nadzoru właścicielskiego powierzono Naczelnikowi Gabinetu Prezydenta, przy
czym zadań tych nie przypisano formalnie osobie zatrudnionej na tym stanowisku. Odnosząc się do kwestii związanej z powierzeniem Naczelnikowi Gabinetu Prezydenta spraw z zakresu nadzoru właścicielskiego nad spółkami przed
wprowadzeniem stosownych zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu
(4 marca 2019 r.) wyjaśnił, że działania te spowodowane były tym, że w Referacie Nadzoru Właścicielskiego nie był zatrudniony żaden pracownik. Planowano dokonanie zmian organizacyjnych w działalności urzędu, w związku
z tym w celu zapewnienia nadzoru nad działalnością Spółek zadania te powierzono pracownikowi Gabinetu Prezydenta.
W strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Chełm, tj. w Gabinecie Prezydenta, Biurze oraz w Wydziale całość zadań związanych z nadzorem właścicielskim przypisana była do obowiązków jednego pracownika.

W latach 2016–2019 miasta Lublin i Biała Podlaska nie skorzystały
z przewidzianej dla wspólników na podstawie art. 212 Ksh możliwości przeprowadzenia indywidualnej kontroli spółek. Miasto Puławy przeprowadziło w 2018 r. we wszystkich sześciu spółkach komunalnych kontrolę
zasadności wypłacenia ekwiwalentów za niewykorzystane przez pracowników spółek urlopy wypoczynkowe w okresie od 1 stycznia 2017 r.
do 30 września 2018 r., stwierdzając nieprawidłowości i formułując zalecenia.
W analizowanym okresie pracownicy Urzędu Miasta Chełm przeprowadzili
w spółkach komunalnych łącznie 19 kontroli, w tym 10 kontroli problemowych.
Kontrole te dotyczyły w szczególności prawidłowości prowadzonej dokumentacji zarządu, rady nadzorczej i zgromadzenia wspólników21 i jej zgodności z przepisami Ksh; w ich wyniku nie stwierdzono nieprawidłowości.

W trzech z czterech kontrolowanych urzędów miast w całym okresie objętym kontrolą obowiązywały pisemne zasady nadzoru właścicielskiego.
Jedynie w Urzędzie Miasta Biała Podlaska aż do 30 września 2019 r.
nie opracowano żadnych procedur związanych ze sprawowaniem tego nadzoru. Zasady nadzoru właścicielskiego były, w większości analizowanych
przypadków, przestrzegane i realizowane przez pracowników urzędów.
21 Sprawdzono wykonanie planu pracy rady nadzorczej oraz udział członków w posiedzeniach
rady i zgromadzenia wspólników. Zweryfikowano pod względem merytorycznym i prawnym
uchwały i zarządzenia organów spółki – nie stwierdzono nieprawidłowości.

Miasta Lublin
i Biała Podlaska
nie prowadziły
w spółkach kontroli
na podstawie
art. 212 Ksh

Wprowadzenie
i przestrzeganie
zasad nadzoru
właścicielskiego
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W szczególności zgodnie z zasadami nadzoru właścicielskiego, sporządzane
były m.in.: roczne, kwartalne lub miesięczne analizy, informacje, raporty,
opracowania na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek. Jedynie
Urząd Miasta Chełm w 2019 r. nie opracował informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek za I półrocze i III kwartał.
Przykłady

Lublin
W lutym 2012 r. zarządzeniami Prezydenta Lublina wprowadzono w życie:
Standardy Pracy Rady Nadzorczej i Zasady nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami miasta Lublin oraz Standardy Pracy Rady Nadzorczej
i Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem miasta Lublin.

Biuro Nadzoru Właścicielskiego (BNW) kwartalnie sporządzało i przekazywało
Prezydentowi opracowania na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek.
Zawierały one: wnioski ogólne i analizę szczegółową obejmującą m.in.: sytuację finansową spółki w odniesieniu do planu rzeczowo-finansowego, sytuację finansową spółki w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego,
analizę podstawowych wskaźników ekonomicznych oraz branżowych, analizę należności i zobowiązań spółki, zatrudnienie oraz informację o kredytach
i finansowaniu zewnętrznym.

Bieżąca współpraca BNW z organami spółek odbywała się na podstawie m.in.:
§ 3 i 4 Zasad nadzoru właścicielskiego i polegała m.in. na ocenie materiałów
przygotowanych przez spółki na zgromadzenia wspólników, zarówno pod
względem formalno-prawnym, jak i merytorycznym. Przygotowywano opinie
dotyczące spraw mających być przedmiotem uchwał na zgromadzeniach, które
przedstawiano Prezydentowi. W ramach tych czynności opiniowano także projekty statutów i ich zmian oraz inne dokumenty korporacyjne, w tym również
dotyczące spraw wymagających tzw. zgód korporacyjnych na dokonywanie określonych czynności przez spółkę wskazanych w przepisach Ksh22. W ramach prowadzenia spraw związanych z obejmowaniem udziałów lub akcji w spółkach
prawa handlowego BNW przygotowywał opinie dla Prezydenta, poprzedzone
uzyskaniem kontrasygnaty Skarbnik Miasta Lublin. BNW zapoznawało się z protokołami i uchwałami podejmowanymi przez rady nadzorcze spółek.

Biała Podlaska
W okresie objętym kontrolą, spółki przekazywały do Urzędu Miasta dokumentację zawierającą przede wszystkim roczne sprawozdania finansowe (bilanse,
rachunki zysków i strat), roczne sprawozdania z działalności zarządów i rad
nadzorczych, informacje o terminach i porządku obrad oraz uchwały zgromadzenia wspólników.
Prezydent Miasta podał, że w ramach działań nadzorczych na bieżąco analizowana
jest sytuacja ekonomiczno-finansowa w spółkach. Naczelnik Gabinetu Prezydenta
jest w stałym kontakcie z zarządami spółek i radami nadzorczymi. Podczas spotkań omawiane są sprawy bieżące, analizowane są działania inwestycyjne, finansowe oraz organizacyjne wynikające z działalności spółek. Spółki monitorują
funkcjonowanie przedsiębiorstwa pod kątem stopnia realizacji celów i dopasowania go do zmieniającego się otoczenia oraz przekazują informacje Naczelnikowi
Gabinetu Prezydenta i radom nadzorczym o potrzebie podejmowania działań
korygujących. Zarządy spółek na bieżąco informują o stopniu realizacji celów
określonych w przepisach prawa oraz o trudnościach występujących w działalności przedsiębiorstw. Decyzje strategiczne dotyczące działalności spółek
wypracowywane są wspólnie przez przedstawicieli miasta i zarządy spółek.
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22 W art. 228 pkt 4, 2281, 230 oraz 393 pkt 4 oraz 3931.
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Chełm
W latach 2016–2019 każda spółka komunalna złożyła 16 informacji o sytuacji
ekonomiczno-finansowej. Na podstawie tych informacji Biuro opracowywało
kwartalne analizy spółek komunalnych oraz roczną informację w zakresie
sposobu sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi
wraz z analizą ekonomiczno-finansową. Spółki komunalne przed zgromadzeniem wspólników przekazywały do miasta sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowe za ubiegły rok obrotowy. Przekazywano
również projekty uchwał o udzielenie absolutorium członkom organów spółki
z wykonania przez nich obowiązków oraz sprawozdania z działalności rady
nadzorczej oraz jej uchwały, a także opinie z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

W latach 2016–2019 opracowano łącznie 10 analiz kwartalnych i trzy roczne.
W 2019 r. sporządzona została tylko analiza ekonomiczno-finansowa spółek
komunalnych za I kwartał. Informacja ta przedstawiona została 16 lipca 2019 r.
Nie zostały złożone analizy i informacje za I półrocze i za III kwartał. W Zasadach nadzoru właścicielskiego nie określono terminów przedkładania Prezydentowi analiz kwartalnych i rocznych.

Zakres rzeczowy analiz kwartalnych obejmował analizę ekonomiczno-finansową poszczególnych spółek sporządzoną na podstawie wybranych wskaźników finansowych przedstawionych przez spółki. Analizy roczne składały się
z części opisowej wykonywania nadzoru właścicielskiego oraz analizy wskaźników ekonomicznych osiągniętych przez poszczególne spółki. Dane ekonomiczne i finansowe weryfikowane były w oparciu o sprawozdania finansowe
spółek. W składanych informacjach były zestawienia tabelaryczne, przedstawiające dane o przychodach uzyskiwanych przez spółki, w tym wysokość przychodów zgodną z art. 10 ugk oraz wykraczających poza zakres art. 10 ugk.

Puławy
W latach 2016–2019 spółki PNP, PPNT, MPWiK i MZK przekazywały do urzędu
dokumenty i informacje wskazane w zarządzeniu Prezydenta Miasta w sprawie określenia zasad nadzoru nad spółkami miasta Puławy. Urząd dysponował m.in.: rocznymi sprawozdaniami finansowymi spółek wraz z opiniami
biegłego rewidenta, rocznymi sprawozdaniami zarządów z działalności
spółek, rocznymi sprawozdaniami rad nadzorczych spółek, kartami informacyjnymi o spółkach, miesięcznymi informacjami o kondycji finansowej i ekonomicznej spółek.

W urzędzie sporządzano raz w roku informacje o stanie finansowym i funkcjonowaniu spółek komunalnych. Informacje o stanie finansowym i funkcjonowaniu zawierały m.in. dane dotyczące zakresu działalności spółek i realizacji
celów, analizę przychodów i kosztów działalności, analizę wynagrodzeń pracowników, analizę wyniku finansowego (w tym przyczyny wygenerowanej
straty) oraz analizę osiągniętych celów wynikających z realizacji „Programu
działania Spółki”. Informacje otrzymywane ze spółek były analizowane pod
względem korzyści z działalności dla wspólnoty samorządowej, w tym efektów i jakości wykonywanych usług. Analizy te przedstawiano w informacjach o realizacji programów działania spółek, będących elementem rocznych
informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek. Analizy zasadności
przedsięwzięć inwestycyjnych były elementem programów działania spółek.
Dodatkowo Prezydent pismami z dnia 23 sierpnia 2019 r. zwrócił się do zarządów spółek o przekazywanie w okresach półrocznych informacji o realizowanych, przygotowywanych i planowanych zadaniach inwestycyjnych i innych
projektach wynikających z zakresu działalności spółek. Wyniki analiz stanowiły podstawę do aktualizowania programów działania spółek.
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Brak długoterminowych
strategii działania
w większości spółek
komunalnych

Większość spółek komunalnych objętych badaniami kontrolnymi w urzędach miast (12 z 17, tj. 71%) nie posiadała długoterminowych strategii
działania obejmujących lata 2016–2019, zatwierdzanych przez zgromadzenia wspólników. Wspólnicy ww. spółek nie przyjmowali/akceptowali dokumentów o charakterze strategicznym i długoterminowym,
zawierających cele strategiczne, finansowe, marketingowe, mierniki
ich realizacji, długoterminowe zamierzenia inwestycyjne i przewidywane na nie nakłady, kierunki rozwoju, analizy mocnych i słabych
stron, ryzyk działalności, prognoz finansowych, zamierzeń co do stanu
zatrudnienia i wynagrodzeń. Tego rodzaju strategie (programy działania) były uchwalane dla puławskich spółek komunalnych. Ponadto
w przypadku spółki Wod-Kan, działania strategiczne były realizowane w ramach Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych w Mieście Biała Podlaska, obejmującego swoim
zakresem lata 2015–2021.
Przykład

Dla czterech, poddanych szczegółowej analizie spółek z udziałem miasta
Lublin, nie opracowano długoterminowych strategii działania obejmujących
lata 2016–201923. W odniesieniu do współpracy przy tworzeniu dokumentów
o charakterze strategicznym tych spółek, Dyrektor BNW – z upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin wyjaśnił m.in., że udokumentowanie współpracy BNW
przy tworzeniu takich dokumentów nie w każdym przypadku jest możliwe
z uwagi m.in. na formę polegającą na spotkaniach, czy konsultacjach, które nie
przybierają postaci protokołowanej. W przypadku MPK dokumentem o charakterze strategicznym dla funkcjonowania spółki jest umowa wieloletnia z miastem Lublin, w której wypracowaniu uczestniczyło BNW. W PLL dokumentem
o charakterze strategicznym i wieloletnim jest Umowa Wsparcia w ramach której realizowane jest finansowanie Portu i współpraca pomiędzy spółką a akcjonariuszami. BNW aktywnie uczestniczy ze strony akcjonariusza miasta Lublin
w ramach obowiązywania niniejszej Umowy, jej analiz i zmian – dokumentacja
jest zawarta w ramach przekazanych materiałów dot. opinii BNW w zakresie
Portu Lotniczego. Ponadto, spółka działa w oparciu o Biznes Plan, który wynika
z Umowy Wsparcia, podlegający aktualizacji w zależności od zmian zachodzących w spółce i jej otoczeniu. BNW uczestniczy przy procesie wdrażania Biznes Planu Spółki poprzez jego analizę i konsultacje ze Spółką, która jest ujmowana w sprawozdaniach kwartalnych oraz rocznych przygotowywanych przez
BNW (sprawozdania przekazane). W oparciu o Biznes Plan i jego analizę BNW
występuje o zabezpieczenie środków w budżecie miasta Lublin na poszczególne lata, dokonanie zmian w budżecie lub Wieloletniej Prognozie Finansowej.

BNW uczestniczyło przy konsultowaniu i wypracowaniu strategicznych
inwestycji MOSiR-u takich jak stadion Arena Lublin czy kompleks basenów
Aqua Lublin, które miały miejsce przed 2016 r. Corocznie BNW uczestniczy
przy ustalaniu planów inwestycji spółki, które są omawiane na komisjach
oraz sesjach Rady Miasta Lublin. W sprawie dokumentu o charakterze strategicznym LPGK, Dyrektor BNW – z upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin
– wyjaśnił, że dokument wyznaczający rozwój spółki i jej plany inwestycyjno-operacyjne przygotowywano w cyklach rocznych i ma charakter kroczący.
W przypadku przedmiotowej spółki przyjmowanie wieloletnich planów budzi
wątpliwości z powodu zakresu realizowanych zadań, które w większości
zależne są od gminy, nie zaś samoistnie od spółki.

30

23 Zgromadzenie wspólników nie zatwierdzało takich dokumentów.

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
W latach 2016–2019 wartość nominalna udziałów spółek komunalnych z udziałem miast Lublin, Biała Podlaska, Chełm i Puławy wzrosła
o 173 334,8 tys. zł w stosunku do stanu na 1 stycznia 2016 r. (najwięcej,
o 137 410,9 tys. zł, w spółkach z udziałem miasta Lublin). Kapitał zakładowy spółek komunalnych został podwyższony 101 razy, najwięcej,
56-krotnie, w lubelskich spółkach. Miasto Lublin dokonywało także dopłat
dla spółki LPGK na łączną kwotę 5816 tys. zł, a miasto Chełm dla trzech
spółek (CLA, MPGK, MPRD) w kwocie ogółem 6296,2 tys. zł. Przed podjęciem przez zgromadzenia wspólników uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i w sprawie dopłat, prezydenci miast nie
występowali od Prezesa UOKiK o uzyskanie opinii dotyczących pomocy
publicznej. Obowiązek uzyskania takiej opinii wynikał z art. 12 ust. 1
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Przepis ten stanowi, że projekty programów
pomocowych, w tym przewidujących udzielanie pomocy indywidualnej,
a także pomocy indywidualnej na restrukturyzację, wymagają uzyskania
opinii Prezesa UOKiK.

Niewystępowanie
o opinie w sprawach
pomocy publicznej
do Prezesa UOKiK

Przykład

Prezydent Lublina nie występował do Prezesa UOKiK, przed podejmowaniem
w latach 2016–2019 uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
spółek miejskich (łączna wartość tych przysporzeń wyniosła 137 411 tys. zł),
o uzyskanie opinii dotyczących zgodności przyznawanej pomocy z przepisami o pomocy publicznej. Dyrektor BNW – z upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin wyjaśnił w tej sprawie, że konieczność uprzedniego uzyskania opinii
Prezesa UOKiK stanowi niezbędny warunek prawidłowego przeprowadzenia
postępowania w sprawie udzielenia pomocy publicznej przedsiębiorcy. Lublin
wykonuje zgodnie z przepisami prawa zadania własne o charakterze użyteczności publicznej poprzez spółki prawa handlowego, w których występuje jako
wspólnik. Gmina stoi na stanowisku, że przekazywanie składników majątkowych spółkom w formie dokapitalizowania, w zamian za które obejmowane
są udziały czy akcje, nie stanowi zakazanej pomocy publicznej. Przekazując
środki finansowe własnym spółkom gmina realizuje uprawnienia właścicielskie. W tym przypadku transfer środków publicznych na rzecz spółek nie
skutkuje przysporzeniem na warunkach korzystniejszych niż rynkowe.
Gmina w zamian za kapitał obejmuje udziały lub akcje po cenie nominalnej. Nie jest to jednostronna korzyść. Brak jest w takiej sytuacji zakłócenia
lub groźby zakłócenia konkurencji, które jest jedną z przesłanek wynikających z art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, których dopiero
łączne spełnienie powoduje powstanie sytuacji, w której należy rozważać
czy mamy do czynienia z zakazaną pomocą publiczną. Ponadto zadaniem
gminy jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Zakazana pomoc
publiczna nie dotyczy tych dziedzin działalności, które nie są wykonywane
w warunkach konkurencyjności.

NIK w niniejszej kontroli nie kwestionowała dopuszczalności tego rodzaju
pomocy publicznej udzielanej spółkom komunalnym. Zakwestionowała
jedynie brak uzyskania opinii od Prezesa UOKiK w tej sprawie. W toku
kontroli nie przedstawiono kontrolerom ani jednego wniosku o wydanie
opinii oraz ani jednej opinii Prezesa UOKiK wydanej na podstawie art. 12
ww. ustawy. Według z art. 12 ust. 4 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, opinia Prezesa UOKiK zawiera w szczególności:

31

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
1) stanowisko, czy projekt przewiduje udzielanie pomocy publicznej;
2) s tanowisko w sprawie zgodności pomocy publicznej z rynkiem
wewnętrznym;
3) propozycje zmian przedstawione w celu zapewnienia zgodności postanowień projektu z rynkiem wewnętrznym;
4) stanowisko w sprawie obowiązku notyfikacji projektu.

5.2. Przestrzeganie ustawowych ograniczeń prowadzenia
działalności gospodarczej przez gminy poza sferą
użyteczności publicznej
Prowadzenie
przez spółki
działalności
poza zakresem
art. 10 ugk

32

Działalność kontrolowanych spółek koncentrowała się na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców danej gminy w zakresie powierzonych tym spółkom zadań. Jednakże w pięciu z ośmiu kontrolowanych
spółek doszło do prowadzenia działalności gospodarczej wykraczającej
poza zadania gmin w sferze użyteczności publicznej (MOSiR, MPK, MZK,
MPRD, PNP). Prowadzenie ww. działalności nie znajdowało podstaw prawnych z uwagi na ograniczenia prowadzenia takiej działalności przez spółki
komunalne, wynikające z art. 10 ugk w związku z art. 9 ust. 2 usg. Z tego
tytułu ww. spółki w latach 2016–2019 uzyskały przychody w kwocie ogółem 17 477,9 tys. zł. Niedozwolona działalność polegała w szczególności na:
– świadczeniu usług gastronomicznych (MOSiR), z której spółka osiągnęła
przychody w latach 2016–2017 w kwocie łącznej 769,3 tys. zł, co stanowiło ok. 1% przychodów ogółem w tych latach;
– realizacji przewozów okazjonalnych, świadczeniu usług holowania, serwisu ogumienia i innych usług (MPK), z których spółka uzyskała w latach
2016–2019 przychody w kwocie 4542 tys. zł, co stanowiło mniej niż
1% przychodów spółki z działalności ogółem;
– świadczeniu usług konserwacji i naprawy pojazdów, sprzedaży paliw,
realizacji przewozów okazjonalnych (MZK), z których spółka uzyskała
w latach 2016–2019 przychody w kwocie 254,2 tys. zł, a ich udział
w przychodach spółki wzrósł z 0,14% w 2016 r. do 1,04% w 2019 r.;
– wykonywaniu robót budowlanych poza obszarem gminy, wynajmowaniu sprzętu budowlanego, sprzedaży materiałów budowlanych, betonu
i asfaltu, świadczeniu usług transportowych, ważenia pojazdów, zagospodarowania terenów zieleni na rzecz innych podmiotów niż miasto
Chełm i jego jednostki organizacyjne (MPRD), z których spółka uzyskała
w latach 2016–2019 przychody w kwocie 2340 tys. zł, co stanowiło
w kolejnych latach 21,4%, 4,7%, 0,9%, 11,1% przychodów z działalności spółki w danym roku;
– zarządzaniu nieruchomościami, wykonywanemu na zlecenie, w tym
przede wszystkim na rzecz prywatnych wspólnot mieszkaniowych i lokalowych24, świadczeniu na rzecz tych podmiotów usług zagospodarowania
zieleni, nadzoru (zastępstwa inwestycyjnego) oraz wykonywaniu robót
budowlanych i konserwacyjnych (PNP).
24 Z dniem 15 sierpnia 2019 r. do art. 9 usg został dodany ust. 2a, zgodnie z którym: gmina
oraz inna gminna osoba prawna mogły zarządzać nieruchomościami mieszkalnymi nienależącymi
do gminnego zasobu nieruchomości w formach określonych w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712 i 2020).
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Działalność wykraczającą poza zadania własne gminy w sferze użyteczności publicznej realizowały również dwie spółki z udziałem MPK (jednoosobowej spółki miasta Lublin), tj. MKK oraz In-Lab, uzyskując z tego tytułu
przychody w okresie objętym kontrolą w kwocie ogółem 37 597,1 tys. zł.
Przykład

W latach 2016–2019 MKK osiągnęła przychody w łącznej wysokości
55 455 tys. zł; w tym 28 593,1 tys. zł (51,6%) z działalności poza zakresem
określonym w art. 10 ugk25.

Wyżej wymienione przychody zostały osiągnięte w ramach prowadzonej działalności w zakresie:

– u
 sług porządkowych (PKD 81) – 340,8 tys. zł w 2016 r.; 743,9 tys. zł
w 2017 r.; 1297,4 tys. zł w 2018 r. oraz 1261,8 tys. zł w 2019 r.;
– u sług ochrony (PKD 80.10.Z) – 1191,4 tys. zł w 2016 r.; 716,8 tys. zł
w 2017 r.; 477,7 tys. zł w 2018 r.; 488,7 tys. zł w 2019 r.;
– usług kontroli biletowej (PKD 82.99.Z w związku z 49.31.Z) – 23,8 tys. zł
w 2016 r.;
– usług szkolenia kierowców (PKD 85) – 21,2 tys. zł w 2016 r.; 31,5 tys. zł
w 2017 r.; 12,3 tys. zł w 2018 r.; 5,7 tys. zł w 2019 r.;
– s przedaży paliw (PKD 47) – 4088,1 tys. zł w 2016 r.; 4906,6 tys. zł
– w 2017 r.; 6141,6 tys. zł w 2018 r.; 6843,7 tys. zł – w 2019 r.

Według informacji uzyskanych na potrzeby kontroli NIK z GUS, na terenie
miasta Lublina (według stanu na dzień 31 grudnia), prowadzenie działalności
związanej z wykonywaniem usług porządkowych26 zadeklarowało (i prowadziło): 99 podmiotów w 2016 r.; 86 w 2017 r.; 84 w 2018 r. oraz 75 w 2019 r.
Działalność w zakresie: usług ochrony zadeklarowało w tych latach odpowiednio: 43, 44, 31 i 32 podmioty; sprzedaży paliw27: 49, 43 (w 2017 r. i 2018 r.)
oraz 38 podmiotów.

W ocenie NIK, świadczenie przez MKK usług porządkowych, usług ochrony,
sprzedaży paliw mogło mieć niekorzystny wpływ na konkurencyjność
tego rodzaju usług na terenie Lublina.

Przyczyny podejmowania przez spółki działalności poza zakresem art. 10 ugk
były zróżnicowane:
– umożliwienie utrzymania zatrudnienia pracowników na umowę o pracę
w okresach o zmniejszonej skali usług i ograniczenie zatrudnienia
na tzw. „umowy śmieciowe” (MPK),
– dążenie do lepszego wykorzystania majątku, potencjału kadrowego
spółki (MZK),
– bardzo trudna sytuacja ekonomiczno-finansowa oraz niezlecanie robót
przez gminę (MPRD),
– możliwość pozyskiwania przez Spółkę dodatkowych środków w celu
realizacji zadań użyteczności publicznej (PNP),
– możliwość otrzymania od spółki komunalnej alternatywnej, wobec firm
komercyjnych, oferty kompleksowej, profesjonalnej, a przy tym tańszej
usługi (PNP).
25 Były to przychody pozyskane od jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa, innych jednostek
samorządu terytorialnego niż miasto Lublin, podmiotów prywatnych.
26 PKD 81.21. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.

27 PKD 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw.

33

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
Powyższe okoliczności nie zostały wskazane w art. 10 ugk jako przesłanki
uprawniające do prowadzenia przez jst działalności gospodarczej wykraczającej poza sferę użyteczności publicznej. Z art. 10 ust. 5 ugk wynika,
że działalność gospodarcza spółek komunalnych powinna być prowadzona
na zasadach gwarantujących zachowanie uczciwej i wolnej konkurencji oraz przestrzeganie zasad równego traktowania, przejrzystości i proporcjonalności. NIK zwraca również uwagę, że kontrola w MZK wykazała,
że sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki pozwalała na bieżące regulowanie zobowiązań, a spółka nieskutecznie dochodziła wypłaty zaległej części
rekompensaty. Spółka MPK natomiast nie doprowadziła do wprowadzenia
do umowy o świadczenie usług komunikacji miejskiej zawartej 1 grudnia
2009 r. z gminą Lublin i obowiązującej do 31 grudnia 2019 r., postanowień
dotyczących rozsądnego zysku, pozbawiając się przychodów z tego tytułu.

Ponadto spółka PPNT realizowała działalność wykraczającą poza zadania własne
miasta Puławy, osiągając z tego tytułu przychody w latach 2018–2019 w kwocie
ogółem 1356,3 tys. zł. Spółka ta została wprawdzie utworzona na podstawie art. 10 ust. 3 ugk, co uprawniało ją do prowadzenia działalności wykraczającej poza sferę użyteczności publicznej, jednak jej działalność powinna
zaspokajać potrzeby wspólnoty samorządowej i być realizowana na rzecz
miasta Puławy. Tego warunku nie spełniało świadczenie pozaszkolnych
usług edukacyjnych na rzecz uczniów szkół z powiatu puławskiego28, ani
prowadzenie działalności na rzecz rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw
z obszaru całej Polski Wschodniej, niezwiązanych z miastem Puławy. Realizowane projekty edukacyjne skierowane były do uczniów szkół znajdujących się na terenie innych gmin, natomiast projekt „Wschodni Akcelerator
Biznesu”29 (dalej: WAB) obejmował firmy zarejestrowane na terenie Polski
Wschodniej – na terenie miasta Puławy działalność prowadziło tylko pięć
firm. O ile w przypadku projektów edukacyjnych PPNT wnosiła niefinansowy wkład własny, związany z wykorzystaniem sal, to w przypadku projektu „WAB” koszty niekwalifikowalne wynosiły 560,7 tys. zł. Działalność
PPNT wykraczała poza cel działalności Spółki. Uchwała Nr XIX/175/16
Rady Miasta Puławy z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia woli
o utworzeniu przez miasto Puławy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Puławski Park Naukowo-Technologiczny” w § 1 ust. 2 stanowi, że podstawowym celem działalności spółki będzie wykonywanie powierzonych
jej przez miasto Puławy zadań o charakterze użyteczności publicznej służących bieżącemu i nieprzerwanemu zaspokajaniu zbiorowych potrzeb
mieszkańców gminy. Działalność Spółki i wszystkie realizowane zadania
i projekty powinny służyć osiągnięciu tego celu. Realizowanie zadań o charakterze ponadlokalnym i regionalnym może należeć do zadań samorządów
powiatowych i samorządów województw. Powierzenie ich realizacji gminom jest możliwe na podstawie porozumień, o których mowa w art. 4 ust. 5,
art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym30
28 W ramach projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014–2020.
29 Umowa z dnia 14.11.2018 r. zawarta z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020.
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30 Dz. U. z 2020 r. poz. 920.
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i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa31. Miasto Puławy nie zawarło ww. porozumień przed przystąpieniem
do ww. projektów.

Ustalenia kontroli NIK wskazują, że wszystkie cztery gminy od wielu lat
konsekwentnie akceptują prowadzenie przez spółki komunalne działalności poza zakresem art. 10 ugk. W przypadku miasta Lublin dotyczyło
to dwóch spółek objętych badaniami kontrolnymi (MOSiR, MPK), miasta
Chełm – czterech (MPRD, MPEC, CLA, PUM), miasta Biała Podlaska – jednej
(MZK), miasta Puławy – trzech (PNP, MPWiK, MZK).

Akceptowanie
prowadzenia
przez spółki działalności
poza zakresem art. 10 ugk
przez gminy

Przykład

W latach 2016–2019 Prezydenci Miasta Chełm akceptowali prowadzenie
działalności wykraczającej poza przedmiot działalności lub zadania własne w sferze użyteczności publicznej przez spółki MPRD, MPEC, CLA, PUM.
W składanych informacjach kwartalnych i rocznych wszystkie ww. spółki
przekazywały do urzędu informacje o prowadzeniu działalności poza
zakresem określonym w art. 10 ugk. Dotyczyło to w szczególności działalności w zakresie:

– M
 PEC: usług ważenia towarów i samochodów, niszczenia dokumentów
oraz wykonywania remontów i napraw. Z tytułu realizacji ww. usług Spółka
w latach 2016–2019 uzyskała przychód w łącznej kwocie 84 tys. zł, koszty
tej działalności wyniosły ogółem 73 tys. zł, uzyskano zysk w wysokości
11 tys. zł.

– C
 LA: wynajmowania autobusu turystycznego i wykonywania przewozów
międzymiastowych; działanie to nie należy do zadań własnych gminy
określonych w art. 7 ust. 1 usg. Zgodnie z umową spółki (§ 7 ust. 1 pkt 1)
podstawowym celem działalności CLA jest świadczenie usług w zakresie
lokalnego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej.
W wyniku realizacji tego zadania w latach 2018–2019 (okres wykonywania
usług) uzyskano przychód w kwocie 36,1 tys. zł, koszty ogółem wyniosły
130,3 tys. zł (strata wyniosła 94,2 tys. zł).
– P
 UM: usług zarządzania i administrowania nieruchomościami, usług konserwacji, przekwaterowania, wynajmu i zarządzania nieruchomościami dla innych
podmiotów niż miasto Chełm o łącznej wartości 1397 tys. zł., w tym w 2016 r.
298 tys. zł, w 2017 r. 320 tys. zł, w 2018 r. 334 tys. zł, w 2019 r. 427 tys. zł.

Była Prezydent Miasta podała, że spółki komunalne posiadają odrębną osobowość prawną. Wszystkie sprawy związane m.in. z realizacją robót, usług
i dostaw należą do kompetencji zarządów spółek. Bezpośredni nadzór nad
działalnością spółki sprawuje rada nadzorcza. Stwierdziła, że nie dotarły
do niej sygnały o nieprawidłowościach w tym zakresie. Po jednej z przeprowadzonych kontroli, Wydział poinformował prezesów zarządów o konieczności
prowadzenia działalności zgodnie z przepisami wynikającymi z aktu założycielskiego czy statutu.

W wyjaśnieniu Prezydent Miasta podał, że spółki komunalne posiadają swobodę w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w granicach wyznaczonych ustawowo. Miejskie przedsiębiorstwa muszą dbać o wynik finansowy.
Ze względu na ograniczony zakres robót w mieście, spółka MPRD musiała szukać również innych kontrahentów. Taka praktyka była stosowana również
w latach poprzednich.
31 Dz. U. z 2020 r. poz. 1668, ze zm.
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Dwie jednostki samorządu terytorialnego (miasta Lublin i Chełm) nie wykonały wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniach pokontrolnych
skierowanych po kontrolach:
– Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi
(P/10/173/LWA). NIK wnioskowała do Prezydent Chełma o podjęcie
działań zmierzających do zaprzestania prowadzenia przez spółki komunalne działalności wykraczającej poza sferę użyteczności publicznej
z naruszeniem przepisów ustawy o samorządzie gminnym. W wystąpieniu tym NIK negatywnie oceniła prowadzenie przez trzy spółki
komunalne dodatkowej działalności gospodarczej wykraczającej poza
sferę użyteczności publicznej i akceptowanie tego stanu rzeczy przez
Prezydent Chełma. Dotyczyło to spółek: MPRD – w zakresie produkcji
wyrobów masy betonowej, sprzedaży materiałów budowlanych, MPEC
– w zakresie handlu węglem, MPGK – w zakresie usług pogrzebowych,
sprzedaży utensylii pogrzebowych;
– Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad wybranymi spółkami z udziałem Gminy Lublin w latach 2009–2011 (I/11/010/LLU). NIK wnioskowała
do Prezydenta Lublina o podjęcie działań zmierzających do zaprzestania
prowadzenia przez spółki komunalne działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania własne gminy. W wystąpieniu tym negatywnie
oceniono brak reakcji Prezydenta Lublina na prowadzenie m.in. przez
MPK dodatkowej działalności gospodarczej wykraczającej poza sferę
użyteczności publicznej i zadania własne gminy w zakresie: konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, sprzedaży hurtowej i detalicznej części do pojazdów samochodowych, sprzedaży detalicznej paliw
do pojazdów silnikowych i usług w zakresie okresowych badań technicznych pojazdów przez Autoryzowaną Stację Kontroli Pojazdów.

5.3. Przestrzeganie zakazu stosowania praktyk
ograniczających konkurencję lub naruszających zbiorowe
interesy konsumentów

Uwagi ogólne

Skargi i wnioski

Postępowania
i kontrole UOKiK
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Spółki komunalne nie stosowały praktyk ograniczających konkurencję
lub naruszających zbiorowe interesy konsumentów, które skutkowałyby
prowadzeniem postępowań przed UOKiK.

W latach 2016–2019 w stosunku do siedmiu kontrolowanych spółek nie
wpłynęły skargi i wnioski w sprawie stosowania praktyk ograniczających
konkurencję lub naruszających zbiorowe interesy konsumentów, a także
czynów nieuczciwej konkurencji. Przedsiębiorcy i konsumenci złożyli natomiast pięć takich skarg dotyczących MOSiR. Kontrola sposobu rozpatrzenia
wybranych do badania trzech ww. skarg nie wykazała nieprawidłowości.

W latach objętych kontrolą Prezes UOKiK nie prowadził w stosunku do kontrolowanych spółek kontroli ani postępowań w sprawie praktyk ograniczających konkurencję. Prezes UOKiK na podstawie art. 49a ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów32, bez wszczynania postępowania, wystąpił 16 stycznia 2017 r. do MOSiR z wnioskiem
32 Dz. U. z 2020 r. poz. 1076, ze zm.
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o dostosowanie „Regulaminu korzystania z doładowań SportKarty w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie sp. z o.o.”
w taki sposób, aby wyeliminować zapisy, które mogły stanowić niedozwolone postanowienia wzorca umowy naruszające dobre obyczaje i rażąco
naruszające interesy konsumentów lub postanowienia niezgodne z porządkiem prawnym. Niedozwolone postanowienia dotyczyły:
– braku możliwości zwrotu opłaty jednorazowej za otrzymanie SportKarty,
– zamieszczenia niejasnego zapisu utożsamiającego korzystanie ze SportKarty z zapoznaniem się i akceptacją warunków regulaminu przez konsumenta,
– braku możliwości zwrotu opłaty za niezrealizowane usługi (naruszenie
zasady ekwiwalentności świadczeń),
– braku zapisów dotyczących zwrotu środków zablokowanych na SportKarcie,
– zamieszczenia zapisu dotyczącego wyrażenia zgody przez posiadacza
SportKarty na wszelkie zmiany cenników i zakresu usług świadczonych
przez MOSiR, przy jednoczesnym nieuregulowaniu warunków odstąpienia od korzystania z tej karty.

W każdym przypadku UOKiK wskazał możliwość naruszenia art. 3851 § 1
Kodeksu cywilnego. Kwestionowane zapisy ww. regulaminu zostały przez
MOSiR dostosowane do wymogów przepisów, a projekt ich zmian został
zaakceptowany przez UOKiK.
W latach 2016–2019 konsumenci nie wytaczali przeciwko kontrolowanym
spółkom powództw o ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa wynikającego z kwestionowanego postanowienia umownego.

Powództwa
konsumentów

W toku kontroli poddano analizie 101 umów zawartych przez kontrolowane
spółki. Nieprawidłowości na etapie zawierania umów stwierdzono w przypadku 57 umów (56,4%), natomiast w trakcie ich realizacji w dziewięciu
umowach (8,9%). Przepisy ustawy Pzp zostały naruszone przy zawieraniu 12 umów (w spółkach MOSiR, MPK, MZK, MPRD, CPWiTM), w tym
dziewięć umów zostało zawartych z pominięciem stosowania przepisów ustawy Pzp, tj. udzielono zamówień wykonawcom, którzy nie zostali
wybrani w trybie określonym w przepisach ustawy Pzp (po jednej umowie
w spółce MOSiR, MPK, dwie umowy w spółce MZK, pięć umów w spółce
MPRD). Zawieranie i realizacja umów została oceniona negatywnie
w trzech spółkach (MPRD, MOSiR, MZK).

Uwagi ogólne

5.4. Zawieranie i realizacja umów

W MPRD w latach 2016–2019 żadne zamówienie publiczne, którego wartość
szacunkowa przekraczała wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro,
nie zostało udzielone wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy
Pzp, co naruszało art. 7 ust. 3 tej ustawy. Łączna wartość skontrolowanych
zamówień publicznych udzielonych przez Spółkę w latach 2016–2019
z naruszeniem przepisów ustawy Pzp wynosiła 7744,2 tys. zł netto.

Istotne
nieprawidłowości
przy zawieraniu
umów w spółce
MPRD
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Przykład
Spółka MPRD w okresie objętym kontrolą udzieliła zamówień publicznych
wykonawcom, którzy nie zostali wybrani w trybie określonym w przepisach
ustawy Pzp na dostawy i usługi, w szczególności:
– asfaltu drogowego, kruszywa, oleju napędowego (w latach 2016–2019);
– grysu (w latach 2017–2019);
– oleju napędowego grzewczego (w 2016, 2017 i 2018 r.);
– utrzymania zadrzewienia i zieleni (w 2017 i 2018 r.);
– mieszanki dolomitowej (w 2016 i 2017 r.);
– soli drogowej (w 2018 r.);
– cementu, kostki brukowej, gruntobetonu (w 2017 r.).

W odniesieniu do zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wewnętrzne procedury ich udzielania zostały ustalone w MPRD dopiero 4 stycznia 2019 r.
W latach 2016–2018 (ale także w niektórych przypadkach w 2019 r.) podprogowe zamówienia publiczne udzielane były bez zachowania zasad
uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości
postępowania. Łączna wartość skontrolowanych zamówień publicznych
udzielonych przez spółkę w latach 2016–2019 wykonawcom, którzy zostali
wybrani z naruszeniem ww. zasad, wynosiła 1721,3 tys. zł netto.
Przykład

Spółka MPRD w okresie objętym kontrolą udzielała podprogowych zamówień
publicznych wykonawcom, którzy zostali wybrani bez przeprowadzenia rozpoznania cenowego rynku, na dostawy i usługi, w szczególności:
– benzyny bezołowiowej, oleju silnikowego (w latach 2016–2019);
– oleju napędowego grzewczego (w 2019 r.);
– cementu, krawężników (w 2016, 2018 i 2019 r.);
– kostki brukowej, gruntobetonu (w 2016 i 2018 r.);
– piasku (w latach 2016–2018);
– usług brukarskich (w 2016 i 2017 r.);
– mieszanki dolomitowej (w 2018 r.);
– tłucznia kwarcytowego (w 2017 r.);
– płyt chodnikowych (w 2016 r.).

Na realizację dostaw i usług (wymienionych powyżej) spółka MPRD nie
zawierała pisemnych umów z dostawcami/wykonawcami tych zamówień
publicznych (zakupy były dokumentowane wystawionymi fakturami VAT),
z wyjątkiem 12 umów.

W okresie objętym kontrolą spółka nie dokonywała szacowania wartości udzielanych zamówień publicznych (w spółce brak było dokumentacji
potwierdzającej fakt szacowania przez MPRD w latach 2016–2019 wartości udzielanych zamówień publicznych), ani nie dokonywała analiz dotyczących potrzeb i opłacalności udzielanych zamówień. Nie publikowano
też ogłoszeń w sprawie udzielania zamówień publicznych. W przypadkach,
gdy dokonywano rozpoznania cenowego rynku zapytania o cenę kierowano
do potencjalnych wykonawców telefonicznie lub mailem.
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W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne, Prezes Zarządu MPRD
poinformowała o podjętych działaniach w celu stosowania przepisów
ustawy Pzp.
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Duża skala i waga nieprawidłowości przy zawieraniu i realizacji umów
wystąpiła również w spółce MOSiR. W szczególności:

 P
 odjęto decyzję o organizacji dwóch koncertów, pomimo tego, że:
w przypadku koncertu The Cranberries z 2016 r. – na podstawie sporządzonej kalkulacji spodziewano się straty w wysokości 256,6 tys. zł,
a w przypadku koncertu La Festa Italiana 2017 w kalkulacji bezpodstawnie założono pozyskanie dofinansowania z budżetu miasta
Lublin w kwocie 600 tys. zł. W efekcie łączna strata związana z organizacją tych koncertów wyniosła 1148,9 tys. zł. Ponadto nierzetelnie
ustalono wynik finansowy koncertu La Festa Italiana 2017 poprzez
zaksięgowanie – do przychodów tego koncertu – przychodów, które
nie były związane z jego organizacją. Jako przychody ww. koncertu
zaksięgowano m.in.:
– 70,8% przychodów osiągniętych w 2017 r. ze sprzedaży tzw. pakietów dodatkowych,
– przychody z faktur za wynajem kiosków i pomieszczeń gastronomicznych, oraz opłat za media w obiekcie Arena Lublin we wrześniu
2017 r.,
– przychody z faktur za świadczenie przez MOSiR usług reklamowych
w okresie styczeń–maj, lipiec–grudzień 2017 r.

Istotne
nieprawidłowości
przy zawieraniu
i realizacji umów
w spółce MOSiR

 N
 ie podjęto działań w celu ustalenia obowiązków wykonawcy przy przeprowadzaniu przeglądów zapewniających prawidłową eksploatację
obiektu Aqua, co spowodowało wydatki w kwocie 441,8 tys. zł.
Przykład

MOSiR nie podjął działań w celu ustalenia obowiązków wykonawcy przy przeprowadzaniu przeglądów zapewniających prawidłową eksploatację przedmiotu umowy 142/IR/2013 z dnia 25 lipca 2013 r., zawartej pomiędzy Gminą
Lublin a UNIBEP S.A. Dopiero 20 kwietnia 2020 r. MOSiR pozyskał umowę33,
która określała obowiązki wykonawcy przy organizacji przeglądów. W okresie do 31 grudnia 2019 r. wykonawca nie przeprowadził żadnego przeglądu,
a Spółka zleciła przeglądy i konserwację na obiekcie Aqua Lublin na kwotę
441,8 tys. zł.

Zgodnie z § 10 ust. 3 tej umowy, wykonawca udzielił gwarancji na przedmiot
umowy na okres 60 miesięcy. Bieg okresu gwarancji rozpoczynał się od
dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Gwarancja obejmowała
usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwiących w przedmiocie umowy
oraz przeglądy gwarancyjne zapewniające prawidłową eksploatację przedmiotu umowy 34 w okresie udzielonej gwarancji. Gwarancja obowiązuje
do dnia 14 września 2020 r.

W latach 2016–2019 spółka zleciła firmom zewnętrznym (innym niż
wykonawca obiektu) wykonanie 14 w 2016 r., 21 w 2017 r., 37 w 2018 r.,
28 w 2019 r. przeglądów i konserwacji, za które dokonała płatności z wła-

33 Przedstawiciele rady nadzorczej zgodnie z protokołem nr 67/2017 z 26 października 2017 r.
polecili byłemu Prezesowi Zarządu wystąpienie o przekazanie umowy przez Wydział Inwestycji
i Remontów Urzędu Miasta Lublin i jej przesłanie email do wszystkich członków rady nadzorczej.
Prezes Zarządu zapewnił, iż umowa zostanie przesłana.
34 Prawidłowa eksploatacja przedmiotu umowy nie jest możliwa bez serwisów i konserwacji.
Przeglądy gwarancyjne zapewniające prawidłową eksploatację przedmiotu umowy obejmują
serwis i konserwacje oraz przeglądy techniczne.
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snych środków. Przed ich zleceniem Spółka nie przeanalizowała postanowień ww. umowy pod kątem zapisów na temat udzielonej gwarancji,
ponieważ nie dysponowała egzemplarzem umowy. Zaniechanie pozyskania ww. umowy przez spółkę było działaniem nierzetelnym i stanowiło
przyczynę niegospodarnego i niezgodnego z ww. umową wydatkowania
środków przez Spółkę.

Były Prezes wyjaśnił, że MOSiR był zarządcą obiektu i zgodnie z Instrukcją użytkowania zlecał przeglądy, zaś wszystkie sprawy gwarancji należały
do Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Lublin.
NIK zauważa, iż Instrukcja określała, jakie urządzenia i w jakim czasie mają
podlegać przeglądom, nie wskazywała kto jest odpowiedzialny za ich przeprowadzenie.

Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Lublin wyjaśnił,
że umowa o roboty budowlane nie była dokumentem, który jest wymagany lub
niezbędny użytkownikowi obiektu do eksploatacji i nie ma przepisów na podstawie, których istnieje obowiązek jej przekazywania użytkownikowi obiektu.

 D
 okonano wyboru sponsora głównego/strategicznego obiektów MOSiR
bez zachowania zasad jawności, transparentności i konkurencyjnego
trybu oraz sporządzenia rzetelnej wyceny świadczeń.
 Z amówień na usługi reklamowe i marketingowe w łącznej kwocie
291,3 tys. zł udzielono wykonawcom, którzy nie zostali wybrani zgodnie z przepisami ustawy Pzp. Udzielone zamówienia, co do których nie
zastosowano ustawy Pzp35, były tożsame czasowo (rok 2017), przedmiotowo i podmiotowo (dotyczyły reklamy obiektów i działalności MOSiR)
i mogły być świadczone przez ten sam krąg wykonawców.
 N ie zabezpieczono interesów Spółki w umowach na udostępnienie
nośników reklamy oraz na wykonanie usług reklamowych. Dotyczyło to
braku kar umownych w przypadku nienależytego ich wykonania36, braku
postanowień zobowiązujących wykonawców do rozliczenia z wykonanych usług/świadczeń37. Do powyższej nieprawidłowości przyczynił
się m.in. brak opracowanej w Spółce strategii działań marketingowych
oraz nieopracowanie zasad zlecania lub zakupu usług reklamowych
i promocyjnych. Przedstawiony w toku kontroli dokument nie stanowił
planu marketingowego, był zestawieniem jedynie dla obiektów basenowych, które określa grupę docelową, konkurencję i przewagę konkurencyjną oraz „esencję” danego obiektu38.
 Niegospodarnym i niezgodnym z § 2 umowy nr 6/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dotyczącej świadczenia usług ochrony na obiektach MOSIR,
która obowiązywała od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2019 r., było dodatkowe zlecenie przez MOSiR w 2016 r. i 2018 r. usług ochrony podczas
imprez masowych na obiektach MOSiR39 na kwotę 230,4 tys. zł netto.
35 Po wyłączeniu zamówień na udostępnienie wizerunku, w telewizji, Internecie oraz związanych
z promocją koncertów.

36 W umowach na udostępnienie nośników reklamy MPK, wynajem lokali użytkowych na stadionie
Arena Lublin i świadczenie usług gastronomicznych i cateringowych.
37 Dotyczyło umowy z MPK.

38 Sformułowanie użyte w dokumencie.
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39 Nie dotyczyła jedynie imprez masowych podwyższonego ryzyka.
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Umowa z 27 kwietnia 2016 r. swoim zakresem obejmowała ochronę
imprez masowych40.

 Z
 arząd Spółki dokonał wydatków na łączną kwotę 179,8 tys. zł brutto,
które nie znajdowały ekonomicznego uzasadnienia, co w kontekście
pogarszającej się sytuacji finansowej spółki, stanowiło działania niegospodarne. Wyżej wymienione wydatki zostały poniesione na: organizację spotkań świątecznych pracowników spółki – 42,6 tys. zł, organizację
wyjazdów integracyjnych , spływów kajakowych pracowników spółki
– 137,2 tys. zł.

Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie również działalność Spółki
MZK w zakresie zawierania i realizacji umów. Nieprawidłowości polegały
w szczególności na:

 U
 dzieleniu trzech zamówień o łącznej wartości 2192,7 tys. zł wykonawcom, którzy nie zostali wybrani w trybie przewidzianym w przepisach
ustawy Pzp.

Istotne
nieprawidłowości
przy zawieraniu
i realizacji umów
w MZK

Przykłady

Spółka udzieliła w 2017 r. zamówienia publicznego na usługę leasingu
dwóch autobusów miejskich41, o łącznej wartości 1 792 064,74 zł netto, wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w ustawie Pzp. Zawarta
umowa leasingu zawierała opcję zakupu autobusów. Kwota ta o 46 956,54 zł przekroczyła kwotę 418 000 euro stanowiącą równowartość w złotych 1 745 108,20 zł
określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Naruszało to art. 7 ust. 3 w zw. z art. 133 ust. 1 Pzp42. Wartość oszacowania zamówienia powinna była uwzględniać treść art. 34 ust. 3 pkt 2 i ust. 5 ustawy Pzp. Według
tych przepisów, jeżeli zamówienie na dostawy udziela się na podstawie umowy
leasingu na czas oznaczony dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest
wartość ustalona z uwzględnieniem okresu wykonywania zamówienia, z uwzględnieniem również wartości końcowej przedmiotu umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji,
przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się największy, możliwy zakres
tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji.
Spółka udzieliła również zamówienia publicznego na zakup oleju napędowego
wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach Pzp,
co naruszało art. 7 ust. 3 ustawy Pzp. Dotyczyło to dwóch dostaw oleju napędowego zrealizowanych po okresie obowiązywania umów na dostawę paliwa
w 2018 r. (8 i 25 czerwca) w ilości 57,7 m3 o wartości netto 217 998,27 zł
bez przeprowadzenia postępowania o ich udzielenie i zachowania formy
pisemnej umowy.

 N
 iezabezpieczaniu interesów spółki w zawieranych umowach sponsoringu i reklamy. Analizowane umowy sponsoringu i reklamy zawierane
były w sposób nierzetelny i niegospodarny, gdyż:
a) na etapie przygotowawczym:

40 Podstawą do udzielenia tych zamówień były zapisy umów 5/PMD/2016, 24/PSTD/2016,
25/PSTD/2016, 13a/PMD/2016, 27/PSTD/2016, zamówienie z 23 marca 2018 r., umowa
ZPD.262.2.32.2018 z 11 czerwca 2018 r. oraz zlecenie SPBD.07.05.2018 z 28 maja 2018 r.
41 Nr B/O/LU/2017/10/0014 z 17 października 2017 r.

42 Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy
a do udzielenia zamówień sektorowych ustawę stosuje się, jeżeli wartość zamówienia jest równa
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
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– nie opracowano w spółce strategii działań marketingowych,
– nie opracowano zasad zlecania lub zakupu usług medialnych,
– nie określono celów i wskaźników, które planowano osiągnąć;
b) w zawartych umowach nie zabezpieczono należycie interesów spółki
w formie kar umownych (w przypadku nienależytego wykonania
przedmiotu umowy) oraz postanowień zobowiązujących wykonawców do rozliczenia z wykonanych usług;
c) na etapie powykonawczym nie podsumowano efektów wynikających z zawartych umów marketingowych, w tym wymiernych korzyści osiągniętych dla spółki.

Inne istotne
nieprawidłowości
w pozostałych
kontrolowanych
spółkach

 N
 iegospodarne było zawarcie umowy wynajmu samochodu Volkswagen Multivan z Miastem Biała Podlaska. Według kalkulacji sporządzonej
przez spółkę ustalona kwota czynszu (1200 zł miesięcznie) została zaniżona o kwotę 2100 zł miesięcznie (tj. 25 200 zł rocznie). W spółce nie
uregulowano także zasad wynajmu samochodów osobowych. Nierzetelnie prowadzono również ewidencję przebiegu pojazdu.

W pozostałych kontrolowanych spółkach istotne nieprawidłowości miały
charakter incydentalny.
Przykład

1. Na podstawie umowy z 4 stycznia 2018 r. spółka MPK zakupiła od Orlen
Paliwa sp. z o.o. 13 686,927 m3 oleju napędowego, tj. o 686,927 m3 więcej
od określonej w § 1 ust. 5 ww. umowy. Powyższe naruszało art. 7 ust. 3 ustawy Pzp.

Prezes MPK wyjaśnił m.in., że w umowie nie wskazano limitu ilościowego
zamawianego oleju napędowego, a tylko szacowaną ilość „około 13 000 m3”.
W żadnym z punktów umowy nie określono limitu ilościowego paliwa
po wyczerpaniu, którego umowa miała przestać obowiązywać, a wskazano jej
czasokres obowiązywania od 4 stycznia 2018 r. do 3 stycznia 2020 r. W związku
z powyższym nie można mówić o dostawach ponad limit, ponieważ umowa
nie określała limitu ilościowego.

Według § 2 ust. 1 i 2 umowy, ogólna wartość zamówienia na dzień zawarcia umowy, przyjęta w wyniku obliczenia wartości oleju napędowego zamawianego w całym okresie realizacji umowy, ustalona została na 13 000 m3
(11 500 m3 oleju napędowego standardowego oraz 1500 m3 oleju napędowego o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych), dla cen podanych za 1 m3 (3390 zł netto dla standardowego oleju napędowego oraz 3660 zł
netto), na kwotę 54 704 250 zł brutto. Wartość zakupionego oleju wyniosła
64 169 806,98 zł brutto.
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Według § 2 ust. 3 umowy ceny dostarczanego oleju napędowego miały być
ustalane na podstawie cen hurtowych netto sprzedaży 1 m3 danego gatunku
paliwa w temperaturze referencyjnej 150C, publikowanych na stronie internetowej PKN Orlen w dniu dostawy. W § 1 ust. 1 i 6 ww. umowy określono, że jej
przedmiotem jest zakup i sukcesywna dostawa dla MPK w okresie dwóch lat
od podpisania umowy oleju napędowego w łącznej ilości około 13 000 m3, przy
czym ilość odebranego w okresie obowiązywania umowy oleju napędowego
mogła ulec zmniejszeniu maksymalnie o 20% w odniesieniu do ww. ilości.
W ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie przewidziano możliwości dokonywania dostaw paliwa ponad przewidziane w umowie 13 000 m3 oleju napędowego. Przy szacowaniu wartości
zamówienia przyjęto dostawę 13 000 m3 oleju napędowego. Umowa z 4 stycznia 2018 r. nie była zmieniana aneksami.
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Według art. 140 ust. 1 i 3 ustawy Pzp zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa
podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu
zamówienia zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z uwzględnieniem art. 144 ww. ustawy.

Z ww. przepisów wynika, że ewentualne zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego prowadzące do uczynienia jej przedmiotem świadczenia
wykraczającego poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia są dopuszczalne jedynie w przypadkach określonych w art. 144 ustawy Pzp. W specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na zakup i sukcesywną dostawę oleju napędowego zamawiający
(MPK) zastrzegł, że ilość odebranego w okresie obowiązywania umowy oleju
napędowego może ulec jedynie zmniejszeniu o 20% w odniesieniu do ilości
określonej w specyfikacji (13 000 m3).
2. Zarząd spółki PNP zaciągnął zobowiązania w kwotach przewyższających
300 tys. zł, mimo braku zgody zgromadzenia wspólników wymaganej na podstawie § 28 ust. 1 pkt 11 Aktu Założycielskiego, tj.:
a) w
 związku z zawarciem 22 czerwca 2016 r. umowy ochrony mienia o wartości 347 834,70 zł brutto,
b) w związku z zawarciem 13 lipca 2017 r. umowy o wartości 330 000 zł
brutto z wykonawcą przebudowy placu zabaw między blokami przy
ul. Norwida.

Wymóg uzyskania zgody zgromadzenia wspólników na zaciąganie zobowiązań
przewyższających ww. kwotę wynika także z § 8 ust. 3 Regulaminu Zarządu Spółki.

3. Postępowania o zamówienia publiczne na organizację warsztatów edukacyjnych w ramach projektów „Edukacja przyszłości” i „Nowoczesna edukacja”
zostały przeprowadzone przez spółkę PPNT nierzetelnie, z naruszeniem postanowień Regulaminu uzp:

– W
 yboru wykonawców, do których skierowano zapytanie ofertowe dokonano z naruszeniem § 2 ust. 2 pkt 1 Regulaminu uzp, bez zachowania zasady
uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości.
Zapytanie ofertowe skierowano do wykonawców pozostających ze sobą
we wzajemnych relacjach biznesowych. Wykonawca, z którym podpisano
umowę miał swoją siedzibę w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym, pozostali dwaj wykonawcy współpracowali z nim. Zapytania ofertowe
zostały odebrane bezpośrednio przez wszystkich wykonawców w siedzibie PPNT. Nie zamieszczono zapytania ofertowego na stronie internetowej
zamawiającego, z uwagi na pilną potrzebę wyłonienia wykonawcy.

– Z
 apytania ofertowe zostały przekazane wykonawcom 17.10.2018 r., tj. przed
wszczęciem procedury udzielenia zamówienia. Zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu uzp: Procedurę udzielenia zamówienia wszczyna się poprzez złożenie
wniosku potwierdzonego przez kierownika działu bądź pracownika samodzielnego stanowiska do Zarządu lub upoważnionej przez niego osoby.

– W
 niosek o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o zamówienie
publiczne został potwierdzony przez pracownika spółki 25.10.2018 r.,
tj. osiem dni po przekazaniu wykonawcom zapytania ofertowego. W tym
samym dniu, Główna Księgowa potwierdziła wniosek w zakresie posiadanych środków finansowych na ten cel. Dopiero po potwierdzeniu wniosku przez księgowość PPNT, wniosek podlegał zatwierdzeniu przez Zarząd
lub upoważnioną przez niego osobę (§ 4 ust. 3 Regulaminu uzp).
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5.5. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych i kapitałowych
Uwagi ogólne

W toku kontroli przeprowadzonej w sześciu spółkach zbadano 22 przedsięwzięcia inwestycyjne, na które wydatkowano łącznie kwotę 37 175,8 tys. zł.
W okresie objętym kontrolą w dwóch spółkach nie były realizowane tego
rodzaju przedsięwzięcia z uwagi na:
– brak potrzeb w tym zakresie, co wynikało z posiadania nowoczesnej infrastruktury i wysokospecjalistycznego wyposażenia umożliwiającego realizację celów postawionych w Programach jego funkcjonowania (PPNT)
albo
– b rak środków finansowych i możliwości ich pozyskania (MPRD).
Poniesione przez Spółkę w latach 2016–2019 nakłady inwestycyjne
(50,8 tys. zł) nie zaspokajały rzeczywistych potrzeb spółki, które umożliwiłyby jej skuteczne i efektywne pozyskiwanie i wykonywanie robót
oraz świadczenie usług. W efekcie posiadany przez spółkę sprzęt i wyposażenie były mocno wyeksploatowane i wymagały ciągłych remontów
i napraw co przyczyniało się m.in. do ponoszenia dodatkowych kosztów
i strat w prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.
Analizowane przedsięwzięcia inwestycyjne zmierzały do zaspokojenia
zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Jedynie w przypadku rozbudowy stacji paliw w MZK inwestycja ta służyła częściowo prowadzeniu
przez spółkę komercyjnej działalności (uruchomiono sprzedaż detaliczną
paliwa).

Istotne
nieprawidłowości
na etapie
przygotowania
inwestycji
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Stwierdzone nieprawidłowości (18) miały zróżnicowany charakter, odnosiły się do etapów przygotowania inwestycji, zawierania umów lub ich
realizacji.
Najistotniejsze nieprawidłowości dotyczyły:
– nierzetelnego podejmowania przez spółkę PNP przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu działalności targowisk miejskich, które nie było
poprzedzone analizami opłacalności dla spółki i skutków finansowych
dla jej kondycji ekonomicznej, obciążonej inwestycjami z lat poprzednich, finansowanych przede wszystkim z udziałem kredytów bankowych. Dotyczyło to zarówno budowy nowego targowiska miejskiego
na poddzierżawianym czasowo gruncie, jak i odpłatnego użytkowania
sąsiednich nieruchomości w celu tymczasowego powiększenia terenu
działalności targowej prowadzonej przy ul. Składowej. Skutkiem tego
Spółka poniosła w 2019 r. nakłady w obcą nieruchomość przy ul. Dęblińskiej 22 w kwocie netto 657,4 tys. zł bez zabezpieczenia swoich interesów poprzez zagwarantowanie możliwości długoterminowego władania
nieruchomością i odzyskania wartości poniesionych nakładów w razie
zakończenia obowiązywania umowy, które miało nastąpić do 30 września 2021 r. Wydatkowała także ponad 290 tys. zł w latach 2018–2019
na czasowe dysponowanie obcymi nieruchomościami do prowadzenia
działalności targowej przy ul. Składowej, która przyniosła spółce stratę
w wysokości odpowiednio 314,3 tys. zł i 234,6 tys. zł. Tymczasowość
inwestowania i brak odpowiedniego zabezpieczenia interesów PNP
w latach poprzednich potwierdza likwidacja w 2019 r. targowiska przy
ul. Lubelskiej 59. Konieczność zwrotu nieruchomości właścicielowi spo-
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wodowała likwidację nakładów inwestycyjnych poniesionych w latach
2014–2015 o wartości 222,6 tys. zł (na zorganizowanie targowiska
na dzierżawionym gruncie), mimo że według stanu na koniec czerwca
2018 r. środek trwały nie był umorzony w 86% (191,6 tys. zł);
– podjęcia przez spółkę MOSiR decyzji o wykonaniu robót polegających
na remoncie sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem liniowym wokół stadionu żużlowego na Stadionie Miejskim przy Alejach Zygmuntowskich 5, według wersji projektu przedstawionego do akceptacji
spółce Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o., co było działaniem nierzetelnym
z uwagi na dysponowanie inną wersją projektu wykonawczego, która
zakładała m.in. wykonanie zgodnych z wytycznymi Ekstraligi Żużlowej
sp. z o.o. korytek odwadniających i krawężników betonowych. Wartość
wykonanych robót wyniosła 872,1 tys. zł. Wprawdzie Spółka uzyskała
od Ekstraligi Żużlowej sp. z o.o. akceptację projektu remontu odwodnienia stadionu i sieci wodociągowej43, jednakże akceptacja była ważna
do końca sezonu 2020 r. pod warunkiem wybudowania do sezonu 2021
nowego stadionu lub zmodernizowania obecnego, w ten sposób, aby
odwodnienie toru zostało wykonane zgodnie z Wytycznymi. Przedstawiony Ekstralidze Żużlowej projekt wykonawczy zakładał m.in.
wykonanie niezgodnych z Wytycznymi korytek odwadniających i krawężników betonowych. Projektant, który opracował projekt remontu
odwodnienia toru żużlowego poinformował NIK, iż zmiany w dokumentacji projektowej mogą być wprowadzone, jeśli np. proponowany
w tym wypadku zamienny materiał można uznać za równoważny i taki,
który w żaden sposób nie wpłynie na pogorszenie warunków eksploatacyjnych obiektu budowlanego. Zmiana w projekcie technicznym w zakresie szerokości korytek odwadniających oraz krawężników betonowych
może być wprowadzona nawet od ręki na budowie, gdyż dotyczy tylko
zmiany wymiarów materiału. Dodał, że zmiana materiału w powyższym
zakresie może spowodować nieznaczny wzrost wartości inwestycji jeśli
chodzi o korytka odwadniające, zaś koszt krawężników można uznać
za porównywalny.
Pracownik MOSiR wyjaśnił, że w projekcie zostały przyjęte rozwiązania alternatywne, określone wg potrzeb klubu żużlowego oraz mające
zmniejszyć koszty. Ponadto poinformował, iż decydując się na rozwiązanie oszczędnościowe brano pod uwagę fakt, że takie rozwiązanie
powinno być możliwie najtańsze m.in. ze względu na toczące się rozmowy, przedmiotem których były plany co do kompleksowej przebudowy stadionu przy Alejach Zygmuntowskich 5. Z uwagi na rozwój
tej dyscypliny sportowej i wzrost jej popularności na Lubelszczyźnie
oraz odnoszone sukcesy sportowe, które determinowały konieczność
reagowania na wytyczne Ekstraligi Żużlowej co do konieczności modernizacji obiektu, uznano te rozwiązania za tymczasowe, mające na celu
bieżące spełnianie wymogów stawianych na tym poziomie ligowym.
43 Pismo z dnia 6 grudnia 2018 r. (w tej dacie również wpłynęło do spółki). Postępowanie
na odwodnienie toru liniowego zostało ogłoszone w dniu 13 grudnia 2018 r., siedem dni
po dacie otrzymania pisma.
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NIK uznaje działania MOSiR za nierzetelne, gdyż zgodnie z informacją
przekazaną przez projektanta, który dokonywał opracowania projektu,
zmiany m.in. w zakresie szerokości korytek odwadniających oraz krawężników betonowych mogły być i zostały wprowadzone w innej wersji projektu (Egz. nr 3). MOSiR nie dysponował projektem, a nawet koncepcją
budowy nowego stadionu żużlowego lub rozbudowy obecnego zgodnie
z Wytycznymi. Budowa nowego lub modernizacja obecnego stadionu
wymaga opracowania projektu, przeprowadzenia postępowania zgodnie z ustawą PZP na wybór wykonawcy robót oraz przeprowadzenia
prac zgodnie z pozwoleniem na budowę i dokumentacją projektową.
Jest to proces złożony, wymagający wielu uzgodnień, w przypadku
lokalizacji przy Alejach Zygmuntowskich 5 między innymi z konserwatorem zabytków, opracowania dokumentacji geotechnicznej z uwagi
na niekorzystne warunki gruntowo-wodne, a następnie uzyskania
pozwolenia na budowę. Zdaniem NIK, niemożliwe było w terminie
do rozpoczęcia nowego sezonu 2021 (kwiecień 2021 r.) przeprowadzenie procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Wytycznymi, tak aby zmodernizować obecny lub
wybudować nowy stadion. Należało wykonać przedmiotowe zadania
w jak najszerszym zakresie zgodnie z Wytycznymi, w celu ograniczenia ryzyka ponownego wykonywania robót budowlanych polegających
na remoncie sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem liniowym
na stadionie przy Alejach Zygmuntowskich i wydatkowania środków pieniężnych na ten cel;
– nieuzyskania przez spółkę MOSiR wymaganego przez art. 28 ust. 1 Prawa
budowlanego pozwolenia na budowę przed przystąpieniem do robót
budowlanych dotyczących przebudowy hydroforni w budynku technicznym Hali Globus. Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 1aa ww. ustawy – pozwolenie jest wymagane, jeżeli projekt wymaga uzgodnienia pod względem
zabezpieczenia pożarowego. Projekt został uzgodniony pod względem zabezpieczeń pożarowych. Zadanie dotyczące robót budowlanych
w hydroforni w budynku technicznym Hali Globus, w Karcie zamówienia błędnie zakwalifikowano jako zadanie remontowe. Zgodnie z SIWZ
zadanie obejmowało m.in. wykonanie i podłączenie zasilania w wodę
budynku karczmy. W projekcie budowlanym dotyczącym budynku
hydroforni wskazano m.in., że w pomieszczeniu projektuje się wentylację mechaniczną oraz nowe zasilane pomieszczenia hydroforni z istniejącej studni głębinowej. Zgodnie z art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego
za remont uznaje się wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza
się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym, zaś art. 3 pkt 7a stanowi, że przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje
zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu
budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba
kondygnacji;
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– u
 dzielenia przez spółkę MZK zamówienia wykonawcy prac ziemnych
i sanitarnych o wartości 224,7 tys. zł brutto (182,7 tys. zł netto) przy rozbudowie stacji paliw wykonawcy, który nie został wybrany w trybie przewidzianym w przepisach ustawy Pzp, co naruszało art. 7 ust. 3 ustawy Pzp
w zw. z art. 5e ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 cyt. ustawy. Zamówienie to obejmowało również zamówienie udzielane na zasadach ogólnych (komercyjna sprzedaż paliwa), nie było możliwe określenie którego rodzaju
działalności zasadniczo dotyczy zamówienie, i powinno być ono udzielone według zasad ogólnych udzielania zamówień. Prezes Zarządu MZK
wskazał, że „przyjęto, że inwestycja jest w całości zamówieniem sektorowym służącym ciągłej pracy transportu publicznego oszacowanej kosztorysami poszczególnych branż. Wskazanie kosztów, jakie poniosła Spółka
na uruchomienie działalności komercyjnej benzyny jest bardzo trudne,
ponieważ urządzenia stacji paliw zarówno oleju napędowego, jak i benzyny są ze sobą zespolone np. w jednym zbiorniku są sekcje oleju napędowego, jak i benzyny”. Prowadzona przez Spółkę działalność w zakresie
sprzedaży paliwa na rzecz innych podmiotów wykraczała poza zadania
gminy w sferze użyteczności publicznej (zob. pkt 5.2) i nie była wykonywana w celu obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie
transportu autobusowego. Po rozbudowie stacji paliw Spółka prowadziła
detaliczną sprzedaż zarówno benzyny, jak i oleju napędowego;
– n iezawarcia przez spółkę MOSiR w umowach o roboty budowlane,
w objętych badaniem czterech zadaniach inwestycyjnych, postanowień, o których mowa w art. 143d ust. 1 pkt 4 i pkt 7 lit. a) ustawy Pzp
w zakresie: zasad zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz wysokości kar umownych, z tytułu braku zapłaty
lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom;
– nierzetelnie sprawowanego przez spółkę MOSiR nadzoru nad realizacją
remontu sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem liniowym
wokół stadionu żużlowego na Stadionie Miejskim przy Alejach Zygmuntowskich 5. Nie wyegzekwowano od wykonawcy zamocowania certyfikowanych przykryć toru44, co przewidywał projekt wykonawczy.
Pracownik MOSiR wyjaśnił, że w zakres umowy nie wchodził montaż
certyfikowanych przykryć toru (tzw. mat).
NIK stwierdził jednak, iż w projekcie wykonawczym będącym załącznikiem do umowy, w której uwzględniono wynagrodzenie ryczałtowe
wykonawcy, wskazano, że w celu zabezpieczenia nawierzchni żużlowej
przed wodami opadowymi zostaną zamocowane certyfikowane przykrycia torów. W umowie o roboty wpisano, iż ma być wykonana zgodnie
z SIWZ, w której wskazano, iż celem realizacji zadania jest dostosowanie
do Wytycznych. Ponadto w SIWZ zapisano, iż zakres robót oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna
stanowiąca odpowiednio załącznik Nr 2, w której zostało wskazane,
44 W przeprowadzonym postępowaniu wpłynęły dwie oferty, jedna na kwotę 872,1 tys. zł a druga
na 1223,9 tys. zł.

Istotne
nieprawidłowości
na etapie zawierania
umów

Istotna
nieprawidłowość
na etapie realizacji
inwestycji

47

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

Udziały w innych
spółkach posiadała
tylko jedna
kontrolowana spółka

iż mają być zamontowane certyfikowane przykrycia toru. Wskazano również, iż w chwili wystąpienia opadu służby obsługujące obiekt rozwiną
przykrycia na torze, a wody opadowe będą spływały po przykryciach
zgodnie ze spadkiem toru.
Zdaniem NIK, MOSiR powinien wyegzekwować od wykonawcy robót
budowlanych pełny zakres prac przewidzianych w projekcie wykonawczym, stanowiącym załącznik do umowy. Do zagadnienia tożsamości
zakresu świadczenia wykonawcy wynikającego z umowy z zobowiązaniem wykonawcy zawartym w jego ofercie w świetle art. 649 Kodeksu
cywilnego (odnoszącego się do umów o roboty budowlane, zgodnie z którym w razie wątpliwości poczytuje się, iż wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część składową umowy)
odniósł się Sąd Apelacyjny w Rzeszowie w wyroku z 21.03.2013 r. 45,
w którym stwierdził, że jeżeli art. 140 ustawy Pzp stanowi, że zakres
świadczenia wykonawcy wynikający z umowy musi być tożsamy ze
zobowiązaniem wykonawcy zawartym w ofercie, „uwzględniając fakt,
że dokumentacja techniczna, a w szczególności projekt budowy jest
jej częścią składową, to należy przyjąć, że nawet gdyby przedmiar
robót nie obejmował jakiegoś zakresu ujętego jednakże w projekcie
budowlanym, wykonawca musi go wykonać w ramach zamówienia
podstawowego i nie może przyjąć, że są to roboty dodatkowe. W świetle art. 649 k.c. inne stanowisko byłoby nieuprawnione”. W wyroku
tym sąd zwrócił również uwagę, że zarówno projekt budowlany jak
i uzupełniający go oraz uszczegółowiający go projekt wykonawczy
są nadrzędne w stosunku do przedmiaru robót. Przedmiar robót stanowiący podstawę sporządzania kosztorysu jest opracowaniem wtórnym
w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych i to nie on determinuje zakres prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej.
Przedmiarowi robót można przypisać wyłącznie charakter dokumentu
pomocniczego.
Realizacja ww. robót budowlanych zgodnie z projektem wykonawczym
była podstawą wyrażenia przez spółkę Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o.
warunkowej zgody na rozgrywanie meczów ekstraligi żużlowej przy
Alejach Zygmuntowskich 5.

Spośród ośmiu kontrolowanych spółek w latach 2016–2019 jedynie MPK
posiadało udziały w innych spółkach. MPK było większościowym udziałowcem w spółce MKK (99,9% kapitału zakładowego), utworzonej przed
okresem objętym kontrolą. Ponadto MPK posiadało udziały w spółkach
NTP (20% kapitału zakładowego), oraz In-Lab (3,5% kapitału zakładowego). W latach objętych kontrolą wysokość udziałów MPK w ww. spółkach, wniesiona na etapie ich utworzenia, nie ulegała zmianie. Dwie spółki
(MKK i IN-Lab) wykazały w latach 2016–2019 przychody46 z prowadzonej
działalności, w tym: MKK w łącznej kwocie 55 781 tys. zł, In-Lab (za lata
45 Sygn. akt. I ACa 552/12, LEX nr 1327613.
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46 Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, pozostałe przychody operacyjne, przychody
finansowe – według rachunku zysku i strat.
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2016–201847) w kwocie ogółem 9758,1 tys. zł. Spółki MKK i IN-Lab osiągały zysk netto w każdym roku objętym kontrolą. W przypadku:
– M KK – łączny zysk netto za lata 2016–2019 wyniósł 1088,4 tys. zł
(173,3 tys. zł w 2016 r., 476,9 tys. zł w 2017 r., 283,6 tys. zł w 2018 r.
i 154,6 tys. zł w 2019 r.);
– I n-Lab – łączny zysk netto za lata 2016–2018 wyniósł 1377 tys. zł
(w 2016 r. 74,8 tys. zł, w 2017 r. 989,8 tys. zł, w 2018 r. 312,4 tys. zł).
Spółka NTP osiągnęła w latach 2016–2019 przychody w kwocie ogółem
1,5 tys. zł; a w sprawozdaniach finansowych wykazywała stratę netto
od 13,2 tys. zł do 27,9 tys. zł.

MPK, w ramach sprawowanego nadzoru właścicielskiego nad spółkami, w których posiadało udziały, nie przeprowadzało kontroli na podstawie art. 212 Ksh.
Zarząd MPK nie określił pisemnych zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem MPK. Prezes MPK wyjaśnił m.in., że sposób i zakres prowadzonego nadzoru uzależniony jest od wielkości posiadanych w danej spółce
udziałów. W ramach posiadanych kompetencji MPK wykorzystuje wszystkie możliwe narzędzia nadzoru i kontroli, jakie przysługują jej na podstawie
Kodeksu spółek handlowych, zapisów umowy spółek oraz aktów założycielskich. Nadzór nad spółkami realizowany jest przez radę nadzorczą oraz zgromadzenie wspólników. W przypadku spółki, w której MPK posiada udziały
większościowe, a tym samym ma decydujący wpływ na podejmowane
decyzje, wykorzystywane są dodatkowe narzędzia kontroli jak np. badanie sprawozdania finansowego spółki przez biegłego rewidenta, pomimo
braku obowiązku wynikającego z ustawy o rachunkowości. Dodatkowo
w przypadku spółek z udziałem większościowym wykorzystywane są także
wybrane instrumenty wynikające z zasad nadzoru właścicielskiego przyjętych przez Prezydenta Miasta Lublin. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek z udziałem MPK prowadzona była – według wyjaśnień Prezesa
MPK – każdorazowo przed posiedzeniem zgromadzenia wspólników. Zarząd
MPK otrzymywał dokumentację finansową zawierającą niezbędne informacje
dla oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej danej spółki. Dodatkowo w toku
bieżącej działalności spółek zarząd MPK pozostawał w stałym kontakcie z ich
zarządem, przeprowadzając liczne konsultacje w sprawach zarówno finansowych, jak i poszczególnych aspektów ich działalności. Dodatkowe informacje
niezbędne dla oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej danej spółki, zarząd
otrzymywał od przedstawicieli MPK zasiadających w radach nadzorczych
spółek. W przypadku zależnej spółki MKK dokonywane były także analizy
finansowe. Ponadto, co roku MKK przedstawia zarządowi kalkulację kosztów usług świadczonych na rzecz MPK. W odpowiedzi na pytanie, czy zarząd
spółki brał udział w uchwalaniu strategii działania spółek zależnych, Prezes
MPK wyjaśnił, że w przypadku MKK brał udział – poprzez przedstawicieli MPK
w radzie nadzorczej – w zatwierdzaniu opracowywanych przez tą spółkę prognoz przychodów kosztów i wyników finansowych w ujęciu kalkulacyjnym.
Tego typu prognozy, zarząd MKK opracowywał co roku i przedkładał do akceptacji radzie nadzorczej, która wcześniej dokonywała niezbędnych uzgodnień
i konsultacji w tym zakresie z właścicielem, tj. MPK.
47 Termin na przyjęcie sprawozdania finansowego In-Lab za 2019 r. upływał z dniem 30 września
2020 r.
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5.6. Sytuacja ekonomiczno-finansowa spółek
Uwagi ogólne

Zatwierdzanie
sprawozdań
finansowych
i sprawozdań
z działalności
organów spółek

Terminowość
składania
dokumentów do KRS

Nieprawidłowości
w organizacji systemu
rachunkowości
i prowadzeniu ksiąg
rachunkowych

Działalność większości spółek z udziałem czterech miast objętych kontrolą
NIK była w latach 2016–2019 nierentowna, co nie odpowiadało zasadzie samofinansowania. Spółki objęte kontrolą rzetelnie monitorowały
własną sytuację ekonomiczno-finansową, jednak te osiągające najwyższe straty nie wprowadzały planów naprawczych, bądź ich realizacja była
nieskuteczna.

W skontrolowanych przez NIK ośmiu spółkach prawidłowo przeprowadzano
procedury związane z rozpatrywaniem i zatwierdzaniem przez ich zgromadzenia wspólników sprawozdań zarządów z działalności spółek oraz rocznych sprawozdań finansowych. We wszystkich przypadkach sprawozdania
te zostały zatwierdzone. Zgromadzenia wspólników kontrolowanych przez
NIK spółek z udziałem miasta Lublin, miasta Puławy i miasta Biała Podlaska
we wszystkich przypadkach udzieliły absolutoriów członkom rad nadzorczych i zarządów spółek. W przypadku spółek z udziałem miasta Chełm absolutorium za 2018 r. nie uzyskali prezesi zarządów MPRD oraz CPWiTM.

Skontrolowane spółki co do zasady terminowo dopełniały obowiązku
określonego w art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości, polegającego
na złożeniu w Krajowym Rejestrze Sądowym rocznego sprawozdania
finansowego, sprawozdania z badania przez biegłego rewidenta, odpisu
uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale
zysku lub pokryciu straty, a także sprawozdania z działalności jednostki.
Nieprzekraczające siedmiu dni opóźnienia stwierdzono w odniesieniu
do pojedynczych sprawozdań dwóch spółek48, zaś w przypadku trzeciej
– do przedkładanych w KRS dokumentów nie dołączono sprawozdania
z działalności spółki49.

Wszystkie sprawozdania finansowe skontrolowanych spółek za lata objęte
kontrolą NIK, które podlegały badaniu zgodnie z art. 53 ust. 1a ustawy
o rachunkowości, zostały zbadane przez biegłych rewidentów, którzy
stwierdzili, iż dokumenty te rzetelnie i jasno prezentowały obraz sytuacji
majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz zostały sporządzone na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych. Kontrole NIK w trzech spółkach wykazały jednak nieprawidłowości w organizacji systemu rachunkowości lub
prowadzeniu ksiąg rachunkowych, przy czym te ostatnie miały wpływ
na wartości wykazywane w sprawozdaniach finansowych, tj.:
– w PPNT, niezgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości50, ujęto w 2018 r. na kontach bilansowych spółki (jako beneficjenta projektu unijnego) kwotę
11 613,3 tys. zł, stanowiącą zaliczki dla partnerów projektu, co naruszało zasadę podmiotowości. W 2018 r. nie nastąpił bowiem wpływ
środków finansowych z tego tytułu, a ponadto zaliczki te nie spełniały
definicji przychodu spółki. Skutkowało to zniekształceniem danych
48 PPNT, MPK.
49 CPWiTM.
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50 Dalej: MSR.
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na temat majątku i źródeł jego finansowania w sprawozdaniu finansowym. Ponadto sporządzane przez tę spółkę informacje dodatkowe
(będące elementem sprawozdań finansowych) nie zawierały danych
wskazanych w art. 48 ustawy o rachunkowości, istotnych dla zrozumienia sprawozdania finansowego. W szczególności brak w nich było danych
na temat: operacji, wpływających na wynik lat ubiegłych (2018 r.), wartości majątku będącego w zarządzie spółki (lata 2016–2019), przyczyn
ponad trzynastokrotnego zwiększenia sumy bilansowej w sprawozdaniu
za 2018 r. Nieprawidłowości dotyczyły również niezgodnego z przepisami ustawy o rachunkowości oraz MSR zaewidencjonowania w latach
2018–2019 na kontach bilansowych Spółki kwot dotyczących rozliczeń
z partnerami projektu unijnego;
– w PNP nie ewidencjonowano na bieżąco w księgach rachunkowych istotnych zdarzeń gospodarczych oraz nierzetelnie przeprowadzano i rozliczano inwentaryzacje. Dotyczyło to prowadzenia ewidencji środków
trwałych i miało wpływ na dane wykazywane w sprawozdaniach finansowych za lata 2016–2019. W szczególności skutkowało zaniżeniem straty
netto za 2018 r. o szacunkową kwotę 174,2 tys. zł (tj. o 34%) oraz zawyżeniem o tę kwotę straty za 2019 r. Ponadto odpisy amortyzacyjne w wysokości 35,7 tys. zł od dwóch środków trwałych zostały dokonane zarówno
w ujęciu bilansowym, jak i podatkowym, pomimo że Spółka zaprzestała
wykorzystywania tych środków w prowadzonej działalności. Zdaniem
NIK, przyczynił się do tego brak wewnętrznych procedur, zapewniających
właściwy obieg dokumentów;
– w CPWiTM do czasu kontroli NIK nie dokonano aktualizacji zasad (polityki) rachunkowości, pomimo zmiany od października 2016 r. sposobu
ewidencjonowania kosztów prowadzonej działalności, a od listopada
2016 r. przychodów. Zasady (polityka) rachunkowości nie określały
przy tym, jaką metodą (kluczem) dokonuje się rozliczania kosztów
działalności (w tym kosztów zarządu), oraz kto, kiedy i w jakiej formie to ustalił. Tymczasem umowa rekompensaty zawarta z Miastem
Chełm uprawniała spółkę do wykorzystywania infrastruktury Parku
Wodnego do prowadzenia działalności dodatkowej, wykraczającej
poza zakres usług publicznych, jednak przychody i koszty z tej działalności należało ewidencjonować w odrębnej księgowości.
Łączna wartość sum bilansowych wszystkich spółek komunalnych z udziałem miast, w których prowadzona była kontrola NIK (Lublin, Puławy,
Biała Podlaska i Chełm)51 wyniosła na koniec 2019 r. 2 637 410 tys. zł
i wzrosła od końca 2015 r. o 1,9% (z 2 587 760 tys. zł). Najwyższy udział
w tych wartościach miały spółki z udziałem miasta Lublin. Łączna wartość ich sum bilansowych wynosiła na koniec 2019 r. 1 830 489 tys. zł,
tj. o 1,4% więcej niż na koniec 2015 r. (1 805 418 tys. zł). W przypadku
spółek z udziałem miasta Biała Podlaska, miasta Chełm i miasta Puławy
wartości te na koniec 2019 i 2015 r. były znacznie niższe i wynosiły odpowiednio: 294 400 tys. zł i 291 898 tys. zł, 255 875 tys. zł i 235 824 tys. zł,
256 646 tys. zł i 254 620 tys. zł.
51 W analizie uwzględniono spółki komunalne z udziałem miast: Lublin, Biała Podlaska, Puławy
i Chełm, prowadzące działalność gospodarczą na dzień 30 czerwca 2020 r.

Sumy bilansowe
spółek komunalnych
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Wartość aktywów
spółek komunalnych
uległa nieznacznemu
spadkowi

Największą część aktywów spółek komunalnych stanowiły aktywa trwałe,
których wartość w okresie objętym kontrolą NIK uległa nieznacznemu
spadkowi (o 0,8%). Na koniec 2019 r. wynosiła ona 2 335 343 tys. zł (88,5%
aktywów ogółem), a na koniec 2015 r. 2 353 612 tys. zł (91,0% aktywów
ogółem). Wzrost łącznej wartości aktywów trwałych spółek komunalnych miał miejsce jedynie w przypadku spółek z udziałem miasta Chełm
(o 14,4%), natomiast w przypadku spółek z udziałem trzech pozostałych
miast: Lublin, Biała Podlaska i Puławy nastąpił spadek tej wartości odpowiednio o 1,1%, 4,4% i 7,6%. Aktywami trwałymi o najwyższej wartości
dysponowały co do zasady spółki świadczące usługi wodno-kanalizacyjne,
ciepłownicze, a w przypadku Lublina również spółka z częściowym udziałem miasta, zapewniająca obsługę ruchu lotniczego.

Infografika nr 2
Wartość aktywów ogółem i aktywów trwałych spółek z udziałem miast: Lublin, Biała Podlaska, Puławy i Chełm
w latach 2015–2019
wartość aktywów trwałych spółek komunalnych (tys. zł)
wartość aktywów ogółem (tys. zł)
2015

2016

2017

2018

2019

265 751
291 898

248 873
284 035

243 694
282 046

237 270
278 974

253 927
294 400

197 954
235 824

221 078
252 162

221 296
249 462

214 471
242 849

226 390
255 875

1 673 045
1 805 418

1 660 067
1 803 030

1 622 938
1 782 952

1 654 793
1 842 093

1 654 627
1 830 489

216 862
254 620

205 158
246 175

194 677
239 861

205 338
254 785

200 398
256 646

2 353 612
2 587 760

2 335 176
2 585 402

2 282 606
2 554 321

2 311 872
2 618 701

2 335 343
2 637 410

BIAŁA PODLASKA

CHEŁM

LUBLIN

PUŁAWY

Suma końcowa

Źródło: opracowanie NIK na podstawie ustaleń kontroli.
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W przypadku wszystkich miast istotnie wzrosła łączna wartość kapitałów
podstawowych spółek (łącznie o 224 671 tys. zł, tj. o 19,5% dla wszystkich czterech jst). W największym stopniu dotyczyło to miasta Chełm
(o 28 435 tys. zł, tj. o 37,3%) i miasta Lublin (o 191 133 tys. zł, tj. o 23,2%).
W przypadku Lublina wskazana kwota wynikała głównie z podwyższenia
o 158 070 tys. zł kapitału podstawowego PLL (udział miasta w badanym
okresie wynosił 50%–53%) oraz o 37 971 tys. zł kapitału MOSiR. W przypadku spółek z udziałem miasta Biała Podlaska i miasta Puławy kapitały te wzrosły odpowiednio o 1,1% i 3,6% (odpowiednio o 1794 tys. zł
i 3309 tys. zł).

Dynamika wzrostu
kapitałów własnych
spółek była znacznie
niższa aniżeli kapitałów
podstawowych

Istotnemu wzrostowi kapitałów podstawowych spółek komunalnych towarzyszył dynamiczny wzrost łącznej wartości ich skumulowanych strat z lat
ubiegłych z 194 585 tys. zł do 358 081 tys. zł (łącznie o 163 496 tys. zł
dla badanych miast), który wpływał na zmniejszenie wartości kapitałów
własnych i niwelował wpływ istotnego zwiększania kapitałów podstawowych. W spółkach z udziałem miasta Chełm odnotowywane w bilansach
straty z lat ubiegłych wzrosły o 158,8% (z 8987 tys. zł do 23 080 tys. zł),
a w przypadku spółek z udziałem miasta Lublin o 88,9% (z 167 340 tys. zł
do 316 068 tys. zł), gdzie łączne wartości były najwyższe i wynikały przede
wszystkim z wysokich strat generowanych przez PLL (wykazywane w bilansach straty z lat ubiegłych wzrosły z 100 177 tys. zł do 213 378 tys. zł).
W przypadku spółek z udziałem miasta Puławy wartość straty z lat ubiegłych wzrosła o 25,5% (o 1911,3 tys. zł), a w przypadku miasta Biała Podlaska zmniejszyła się o 11,1% (o 1186,0 tys. zł). W rezultacie w okresie
objętym kontrolą NIK nieznacznemu wzrostowi uległy łączne wartości
kapitałów własnych spółek z udziałem miast: Lublin, Puławy, Biała Podlaska i Chełm (o 51 427 tys. zł, tj. o 4,5%). W ujęciu procentowym największe wzrosty dotyczyły spółek z udziałem miasta Chełm (z 108 958 tys. zł
do 117 273 tys. zł) i miasta Puławy (z 116 493 tys. zł do 126 489 tys. zł),
tj. odpowiednio o 7,6% i 8,6%. W przypadku spółek z udziałem miasta
Lublin kapitały te wzrosły łącznie o 4,6%.

53

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
Infografika nr 3
Łączny zysk (strata) z lat ubiegłych spółek z udziałem miast: Lublin, Biała Podlaska, Puławy i Chełm w latach 2015–2019
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Źródło: opracowanie NIK na podstawie ustaleń kontroli.

Zobowiązania
spółek komunalnych

Istotnym zmianom nie uległa łączna wartość zobowiązań i rezerw
na zobowiązania spółek z udziałem czterech jst, w których prowadzona
była kontrola NIK. Na koniec 2015 r. wynosiły one 1 455 321 tys. zł,
zaś na koniec 2019 r. 1 453 546 tys. zł (wzrost o 1,2%). Najwyższe kwoty
dotyczyły spółek z udziałem miasta Lublin (odpowiednio 1 085 535 tys. zł
i 1 077 607 tys. zł), głównie PLL, MPWiK i MPK. W przypadku tych spółek
łączna wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynosiła na koniec
2015 r. 904 718 tys. zł, a na koniec 2019 r. 832 739 tys. zł.

Wskaźnik ogólnego zadłużenia52 spółek z udziałem miast: Lublin, Biała Podlaska, Puławy i Chełm zmniejszył się z 56,2% na koniec 2015 r. do 53,8%
na koniec 2017 r., a następnie wzrósł do 55,1% na koniec 2019 r. Najniższe wartości wskaźnika występowały w przypadku spółek z udziałem miasta Biała Podlaska (w ww. latach 34,3%–36,4%), a najwyższe w przypadku
spółek z udziałem miasta Lublin (57,5%–60,1%).
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52 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania/aktywa ogółem.
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Przychody53 spółek komunalnych z udziałem miast Lublin, Chełm i Puławy
wzrosły w latach 2016–2019 w mniejszym stopniu aniżeli ich koszty54.
O ile koszty w przypadku tych miast wzrosły w tym okresie odpowiednio
o 11,8%, 11,1% i 16,9%, to przychody jedynie o 7,6%, 7,7% i 14,9%. Przeciwna sytuacja miała miejsce w przypadku spółek z udziałem miasta Biała
Podlaska, w których łączne koszty wzrosły o 11,9%, a przychody o 14,4%.
Istotną pozycję w kosztach działalności spółek stanowiły wynagrodzenia.
W największym stopniu wzrosły koszty wynagrodzeń w spółkach z udziałem miasta Biała Podlaska (o 22,5%). W przypadku spółek z udziałem
miast Puławy i Lublin koszty wynagrodzeń wzrosły odpowiednio o 12,4%
i 11,2%, natomiast w przypadku spółek z udziałem miasta Chełm o 5,7%.

Przychody spółek
komunalnych
wzrosły w latach
2016–2019
w mniejszym stopniu
niż koszty

Infografika nr 4
Przychody i koszty spółek z udziałem miast: Lublin, Biała Podlaska, Puławy i Chełm w latach 2016–2019
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Źródło: opracowanie NIK na podstawie ustaleń kontroli.

53 Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, pozostałe przychody operacyjne oraz przychody
finansowe.

54 Koszty działalności operacyjnej, pozostałe koszty operacyjne oraz koszty finansowe.
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Sumaryczny wynik
finansowy spółek
z udziałem miast
Lublin, Chełm i Biała
Podlaska był ujemny
w latach 2016–2019
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W latach 2016–2019 działalność spółek komunalnych była w ogólnym
ujęciu stale nierentowna w przypadku miast: Lublin i Chełm. W przypadku spółek z udziałem miasta Biała Podlaska zysk został osiągnięty
jedynie w 2017 r., natomiast spółki z udziałem miasta Puławy w łącznym ujęciu przynosiły corocznie zysk. W latach 2016–2019 spółki komunalne z udziałem:
– m iasta Lublin przyniosły w łącznym ujęciu stratę netto w kwocie
84 268,0 tys. zł. Działalność tylko trzech spółek pozwoliła na osiągnięcie zysku netto w łącznej kwocie 83 790,0 tys. zł55. Najwyższe zyski
netto wygenerowały: LPEC i MPWiK (łącznie 75 352 tys. zł), przy czym
od 2017 r. notowały tendencję spadkową tej wartości. Działalność pozostałych siedmiu spółek przyniosła stratę w łącznej kwocie 168 058 tys. zł.
Najwyższe skumulowane straty poniósł w latach 2016–2019 PLL
(114 142 tys. zł) i MOSiR (21 347 tys. zł). W przypadku PLL strata netto
wzrosła z 25 153 tys. zł w 2016 r. do 31 396 tys. zł w 2017 r., a następnie
zmniejszyła się do 27 425 tys. zł w 2019 r. Z kolei strata MOSiR ulegała
corocznie istotnym wzrostom – z 2976 tys. zł w 2016 r. do 8422 tys. zł
w 2019 r. (tj. o 183,0%);
– miasta Chełm przyniosły stratę netto w łącznej kwocie 23 329 tys. zł.
Działalność tylko dwóch spółek przyniosła skumulowany zysk netto
w łącznej kwocie 4 836 tys. zł (ChTBS i MPGK). Pozostałe pięć spółek
wygenerowało straty w łącznej kwocie 28 166 tys. zł. Najwyższe straty
dotyczyły MPEC, CPWiTM oraz MPRD;
– miasta Biała Podlaska przyniosły skumulowaną stratę netto w łącznej
kwocie 5934 tys. zł, przy czym trzy spółki osiągnęły zysk w łącznej kwocie 2992 tys. zł, a dwie stratę w łącznej kwocie 8926 tys. zł.
Najwyższe zyski osiągnęła spółka Wod-Kan oraz PEC, a najwyższe
straty – ZGL oraz MZK;
– miasta Puławy przyniosły zysk w łącznej kwocie 7398 tys. zł, przy czym
corocznie ulegał on systematycznemu zmniejszeniu z 2737 tys. zł w 2016 r.
do 1303 tys. zł w 2019 r. Zysk netto w łącznej wysokości 9993 tys. zł osiągnęły trzy spółki. Najwyższe zyski osiągał ZUK (8274 tys. zł w latach
2016–2019) oraz MPWiK (1067 tys. zł). Straty przyniosły pozostałe
trzy spółki – najwyższe PNP (1374 tys. zł) i MZK (834 tys. zł).

55 LPEC, MPWiK, TBS.
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Infografika nr 5
Łączne wyniki finansowe netto spółek z udziałem miast: Lublin, Biała Podlaska, Puławy i Chełm
w latach 2016–2019
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Źródło: opracowanie NIK na podstawie ustaleń kontroli.

Kontrola NIK przeprowadzona w ośmiu spółkach wykazała, że w ich aktywach dominował majątek trwały. Jego udział wynosił na koniec 2019 r.
od 80% do 99% wartości aktywów ogółem. W przypadku czterech spółek
w latach 2016–2019 nastąpił wzrost wartości aktywów trwałych. W największym stopniu dotyczyło to CPWiTM (o 21 708 tys. zł, tj. o 182,2%)
i MOSiR (o 16 264 tys. zł, tj. o 50,4%). W przypadku pierwszej z tych spółek
istotne zwiększenie aktywów trwałych nastąpiło w 2016 r. w związku
z zakończeniem zadania inwestycyjnego „Centrum Sportów Wodnych
w Chełmie” (wzrost o 23 503,8 tys. zł). W kolejnych latach następowało
stopniowe zmniejszenie wartości w tej grupie aktywów, głównie wskutek ich umarzania. W przypadku MOSiR istotny wzrost nastąpił w związku
z przekazaniem spółce w 2016 r. nieruchomości gruntowych i budynków
o wartości 18 890,2 tys. zł. W największym stopniu aktywa trwałe zmniejszyły się w Wod-Kan (o 22 973 tys. zł, tj. o 16,3%) i w MPK (o 35 774 tys. zł,
tj. o 15,6%), w szczególności z uwagi na wyższe odpisy amortyzacyjne
i umorzeniowe od nakładów inwestycyjnych bądź wartości uzyskanych
środków trwałych.
W latach 2016–2019 wszystkie kontrolowane przez NIK spółki wykazywały dodatnie kapitały własne. Wzrosły one w pięciu spółkach, w największym stopniu w MOSiR (o 15 644 tys. zł, tj. o 47,8%) oraz w CPWiTM
(o 4281 tys. zł, tj. o 68,9%). Zmniejszenie kapitału własnego o ok. 300 tys. zł
miało miejsce w przypadku MPK, PNP i PPNT. Tylko w dwóch spółkach

Aktywa spółek
objętych kontrolą NIK

Kapitały spółek
objętych kontrolą NIK
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kapitał własny stale przekraczał 80% pasywów (były to: MZK i MOSiR).
W dwóch kolejnych kształtował się na poziomie 50–60% (PNP i Wod-Kan),
a w pozostałych co do zasady poniżej 50%. Najniższy udział kapitału własnego w pasywach notowało w latach 2016–2019 MPK (18,0%–20,7%).
Była to spółka w największym stopniu finansowana z kapitałów obcych
spośród spółek objętych kontrolą NIK.

Dodatni wpływ na poziom kapitałów własnych wywierało sukcesywne
zwiększanie kapitałów podstawowych we wszystkich kontrolowanych
przez NIK spółkach, z wyjątkiem MPK, w którym kapitał ten utrzymywał się na stałym poziomie. Spośród spółek objętych kontrolą NIK kapitał podstawowy w ujęciu procentowym wzrósł w największym stopniu
w przypadku MPRD (o 2190 tys. zł, tj. o 76,8%), CPWiTM (o 9828 tys. zł,
tj. o 194,7%) oraz MOSiR (o 37 971 tys. zł, tj. o 73,3%). Były to spółki stale
generujące ujemny wynik finansowy netto.

Ujemny wpływ na wysokość kapitałów własnych wywierały w kontrolowanych przez NIK spółkach generowane przez nie straty netto. W największym stopniu dotyczyło to MOSiR, w przypadku którego prezentowana
w bilansie strata z lat ubiegłych wyniosła na koniec 2019 r. 36 271 tys. zł
i wzrosła od końca 2015 r. o 18 974 tys. zł (tj. o 109,7%). Istotny wzrost
wystąpił także w przypadku PNP (o 1532 tys. zł, tj. o 115,5%), PPNT
(o 1005 tys. zł, tj. o 100%)56, a także CPWiTM (o 4348 tys. zł, tj. o 100%).
W przypadku MPRD notowany poziom straty z lat ubiegłych obniżył się z 2583 tys. zł na koniec 2015 r. do 601 tys. zł na koniec 2017 r.,
a następnie wzrósł do 2056 tys. zł na koniec 2019 r. Wartość ta utrzymywała się na podobnym poziomie w przypadku MZK, MPK, a w przypadku
Wod-Kan od końca 2016 r. nie była notowana.
W okresie objętym kontrolą NIK bilanse dwóch spółek wykazały straty
przewyższające sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę
kapitału zakładowego. Było to MPRD (na koniec 2019 r.) oraz PPNT
na koniec 2018 r. Wypełniało to przesłanki do zwołania zgromadzenia wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia
spółki (art. 233 Ksh)57. W przypadku pozostałych spółek objętych kontrolą
NIK nie ziściły się wprawdzie przesłanki określone w ww. przepisie Ksh,
niemniej jednak wartości skumulowanych strat zbliżały się do wartości obligującej do podjęcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.
Na koniec 2019 r. wartość strat stanowiła od 62,0% (PNP) do 95,0% (PPNT)
kapitałów według art. 233 Ksh, a w przypadku MPRD 108,0%. Jedynie Wod-Kan odnotowała skumulowany zysk.

56 Od końca 2016 r.
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57 W przypadku PPNT uchwała została podjęta 13 czerwca 2019 r. Do zakończenia kontroli NIK
podjęcie uchwały nie było natomiast przedmiotem obrad zgromadzenia wspólników MPRD.
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Spośród ośmiu spółek kontrolowanych przez NIK najwyższe wskaźniki
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Łączne wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych ośmiu spółek
którego zmniejszenie kosztów i przychodów ukształtowało się na pozioobjętych kontrolą NIK wyniosły w latach 2016-2019 12 902,7 tys. zł.
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59 W przypadku: CPWiTM koszty wzrosły o 218,2%, a przychody o 201,1%; MZK koszty wzrosły
o 28,9%, a przychody o 17,8%; MOSiR koszty wzrosły o 21,0%, a przychody o 7,9%.
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Wynagrodzenia
władz spółek

Działalność
siedmiu z ośmiu
kontrolowanych spółek
nie spełniała zasady
samofinansowania

a przychody o 257,3%. Najwyższa rozbieżność pomiędzy tempem wzrostu kosztów i przychodów wystąpiła w przypadku CPWiTM, MOSiR
i MZK59.

Łączne wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych ośmiu spółek
objętych kontrolą NIK wyniosły w latach 2016–2019 12 902,7 tys. zł.
Największą część tej kwoty stanowiły wynagrodzenia członków tych organów w MPK (3971,3 tys. zł), MOSiR (2921,8 tys. zł) i Wod-Kan (2203 tys. zł),
a najmniejszą w MPRD (544,1 tys. zł) i CPWiTM (607,6 tys. zł).

Siedem z ośmiu spółek objętych kontrolą NIK przynosiło straty w okresie objętym kontrolą (w większości przypadków we wszystkich latach tego
okresu). Stale rentowne była tylko spółka Wod-Kan, choć jej zysk netto
ulegał systematycznemu spadkowi (z 766 tys. zł do 28 tys. zł). Najwyższe straty generował MOSiR (łącznie 21 347 tys. zł), przy czym corocznie wartość straty ulegała systematycznemu wzrostowi (z 2976 tys. zł
do 8422 tys. zł), CPWiTM (łącznie 7447,6 tys. zł) i MPRD (łącznie
4800 tys. zł). Wartości wskaźników płynności odnotowanych w czterech
z ośmiu kontrolowanych przez NIK spółek kształtowały się na poziomie
niższym od optymalnego. Dotyczyło to MPRD, CPWiTM, MPK i PNP.

W części spółek do ujemnej rentowności przyczyniły się nieprawidłowości związane z nieegzekwowaniem od właścicieli należnych rekompensat
z tytułu realizacji zadań, nieodpowiadające przepisom prawa ukształtowanie modelu finansowania usług publicznych bądź wycena świadczonych
usług nieodpowiadająca wysokości ponoszonych kosztów.
Przykłady

W CPWiTM nie podejmowano działań zmierzających do uzyskania od miasta Chełm przysługującej jej rekompensaty eksploatacyjnej za lata 2017–2018
na pokrycie strat związanych ze świadczeniem deficytowych usług publicznych w ramach Centrum Sportów Wodnych, co w znaczący sposób wpłynęło
na pogorszenie wyników finansowych spółki. Dopiero we wrześniu 2018 r.,
w związku z trudną sytuacją finansową, spółka wystąpiła o przyznanie takiej
rekompensaty na rok 2019 w wysokości 900 tys. zł, jednak w związku z brakiem wystarczających środków w budżecie miasta, uzyskała jedynie 800 tys. zł.
Według obliczeń spółki, sporządzonych w toku kontroli na podstawie rzeczywistych przychodów i kosztów, z tytułu świadczenia zleconych przez miasto usług
publicznych w CSW, zgodnie z umową rekompensaty, przysługiwała jej rekompensata eksploatacyjna w wysokości 1316,7 tys. zł za 2017 r. i 2042,1 tys. zł
za 2018 r. Skierowane do miasta Chełm wnioski Zarządu z dnia 9.07.2019 r.
i 28.10.2019 r. o dokapitalizowanie Spółki w formie dopłat, przeznaczonych
na spłatę zobowiązań wymagalnych, nie przyniosły oczekiwanego rezultatu.

W MPK nie podejmowano udokumentowanych działań zmierzających
do wprowadzenia do umowy o świadczenie usług komunikacji miejskiej zawartej 1 grudnia 2009 r. z miastem Lublin i obowiązującej do 31 grudnia 2019 r.,
postanowień dotyczących rozsądnego zysku, o którym mowa w art. 52 ust. 2
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym60 oraz
w pkt 2 i 6 załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu

59 W przypadku: CPWiTM koszty wzrosły o 218,2%, a przychody o 201,1%; MZK koszty wzrosły
o 28,9%, a przychody o 17,8%; MOSiR koszty wzrosły o 21,0%, a przychody o 7,9%.

60

60 Dz. U. z 2020 r. poz. 1944, ze zm.
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Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r.61 Rozsądny zysk (do 6% rocznej średniej wartości kapitału podstawowego) został natomiast wprowadzony
dopiero do kolejnej umowy, obowiązującej od 2020 r. Przyjmując ten wskaźnik, hipotetyczny rozsądny zysk za lata 2016–2019 mógł wynieść łącznie od
2 433,8 tys. zł do 14 603,3 tys. zł (tj. od 1 do 6% średniej wartości kapitału podstawowego MPK w ww. okresie).

W MZK kalkulacje rekompensaty z tytułu świadczenia usług transportu
publicznego w latach 2016–2019 nie uwzględniały rozsądnego zysku, co było
niezgodne z przepisami art. 52 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz pkt 2 i 6 załącznika do rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, a także z postanowieniami umów z dnia 2 stycznia
2008 r. (z aneksami) i 18 grudnia 2017 r. Spółka nie podejmowała również
skutecznych działań w zakresie wyegzekwowania od gminy pełnych kwot
rekompensat za lata 2016–2019, wynikających z kalkulacji przedstawionych
gminie. Kwota otrzymanej przez spółkę rekompensaty została zaniżona łącznie
o 1 557,3 tys. zł (za lata 2017–2019), a przy uwzględnieniu rozsądnego zysku
łącznie o 2 925,5 tys. zł (za lata 2016–2019). Zarząd spółki nie podjął skutecznych działań wobec gminy, mających na celu zapłatę zaległej części rekompensaty i rozsądnego zysku. Wysokość obliczonej rekompensaty była analizowana
za poszczególne lata przez gminę, a dodatkowo – za rok 2018 – również przez
audytora zewnętrznego. Podmioty te nie kwestionowały kwoty rekompensaty
obliczonej przez Spółkę.

Kontrola NIK przeprowadzona w PPNT wykazała, iż spółka nierzetelnie
uzasadniała wnioski o zwiększenie kwoty rekompensaty w 2019 r. i o jej
przyznanie na 2020 r., tj.:
– dwa pozytywnie rozpatrzone przez miasto wnioski o zwiększenie
kwoty rekompensaty w 2019 r., każdy o kwotę 500 tys. zł zawierały
nierzetelne dane na temat kosztów Spółki koniecznych do poniesienia
w związku z realizacją projektu unijnego. W piśmie z września 2019 r.
Prezes Zarządu wskazywał, jako uzasadnienie do zwiększenia kwoty
rekompensaty, niekwalifikowalne koszty projektu unijnego na kwotę
370 tys. zł (w tym 350 tys. zł wartość podatku od towarów i usług),
zaś w piśmie ze stycznia 2019 r. zauważył, że w przypadku jednego
ze realizowanych projektów wartość kosztów niekwalifikowalnych
pozostających do pokrycia w ramach budżetów własnych partnerów
projektu, w tym PPNT, wynosi 2 718 960 zł. W żadnym z powyższych
wniosków Prezes Zarządu nie wskazał, że spółka będzie rozliczała
podatek od towarów i usług naliczony w związku z zakupem usług
i wyposażenia na potrzeby projektu z zaewidencjonowanym w ramach
dokonywanej sprzedaży podatkiem od towarów i usług należnym;
– w ysokość wnioskowanej kwoty rekompensaty na 2020 r. skalkulowano niezgodnie z metodologią określoną w § 6 umowy wykonawczej
zawartej z miastem Puławy. Nie przedstawiono miastu kalkulacji kosztów i przychodów. Stwierdzono jedynie, że PPNT nie generuje wystarczającego dochodu, aby zapewnić bieżące i nieprzerwane zaspokajanie
zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w powierzonym jej zakresie,
a przyznanie kwoty 2850 tys. zł (brutto), pozwoliłoby spółce stabilniej
zarządzać majątkiem, dbać o dobry stan techniczny urządzeń, budyn61 Dz. U. UE L 315 z 3.12.2007, str. 1 ze zm.

Nieprawidłowości
w zakresie
wnioskowania
o rekompensaty
w PPNT
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ków i bezpośredniego otoczenia. Wnioskowana kwota była o 650 tys. zł
(brutto) wyższa od łącznej kwoty rekompensaty przyznanej w 2019 r.
Według rachunku zysków i strat sporządzonego na 31 grudnia 2019 r.,
kwota przychodów zasadniczej działalności operacyjnej spółki (w tym
z tytułu rekompensaty stanowiącej 54,82% tych przychodów) zapewniała pokrycie kosztów działalności zasadniczej spółki (bez kosztów
kwalifikowalnych ponoszonych w ramach projektu unijnego), kosztów
pozostałej działalności operacyjnej i kosztów finansowych oraz skalkulowanie zysku na poziomie ok. 170 tys. zł. W dyspozycji spółki pozostawały środki pieniężne wynikające z podwójnego finansowania wydatków
projektu tj. środkami rekompensaty i otrzymanymi w ramach umowy
o dofinansowanie tego projektu. Zgodnie z § 6 umowy wykonawczej
kwota rekompensaty będzie ustalana na podstawie zatwierdzonej przez
Prezydenta Miasta Puławy kalkulacji kosztów na dany rok, składanej
przez spółkę w siedzibie gminy w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok gospodarczy. Poniesione koszty zostają pomniejszone
o przychody. NIK podkreśliła, że według założeń umowy wykonawczej
kwota rekompensaty z tytułu realizacji zadań miasta powinna być skalkulowana, jako różnica szacowanych na dany rok kosztów i przychodów.
Inne potrzeby finansowe Spółki, nie stanowią rekompensaty, lecz zasilenie spółki w środki pieniężne, niezbędne do regulowania płatności.
Według stanu na 23.07.2020 r. przyznana PPNT rekompensata na 2020 r.
wynosiła 2600 tys. zł brutto tj. 2113,8 tys. zł netto.

Główne przyczyny
ponoszenia strat
na prowadzonej
działalności

W Urzędzie Miasta Puławy nieprawidłowość dotyczyła z kolei nieustalenia
przez Prezydenta Miasta maksymalnego poziomu rekompensaty dla PPNT
z tytułu realizacji powierzonych zadań własnych gminy, co było niezgodne
z postanowieniami umowy wykonawczej z 2016 r.

Wśród przyczyn deficytowej działalności spółek skontrolowanych przez
NIK występowały także: trudności w sprostaniu warunkom konkurencji, specyfika świadczonych usług przy niedostatecznym dofinansowaniu
ze strony miast, sposób zarządzania spółką, brak skutecznych planów
naprawczych, negatywne konsekwencje zmian decyzji właściciela, co do kierunków prowadzenia działalności, a także zbyt optymistyczne prognozy
co do rentowności realizowanych przedsięwzięć.
Przykłady

MPRD w latach 2016–2019 poniosło straty na 82 spośród 120 realizowanych
zadań. Zmniejszała się przy tym liczba otrzymywanych zamówień, w szczególności od miasta Chełm. Spółka, ze względu na niespełnianie warunków
określonych w art. 67 ust. 8 i 9 ustawy Pzp, nie mogła otrzymywać zamówień
w trybie z wolnej ręki od miasta i zobowiązana była uczestniczyć w organizowanych przez nie przetargach na roboty drogowe i utrzymaniowe na zasadach komercyjnych. Ponadto, duża konkurencja na rynku, wyeksploatowany
park maszynowy, w tym mało wydajna wytwórnia mas bitumicznych spowodowała, że skalkulowane ceny za wykonywane roboty i usługi pozyskane w drodze przetargów były na granicy opłacalności, a przypadku robót w zakresie
utrzymania dróg na terenie miasta Chełm ceny te były niedoszacowane. Postępujące wyeksploatowanie sprzętu i środków transportowych oraz nieodtwarzanie środków trwałych ograniczało możliwość dotrzymywania standardów
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jakościowych wykonywanych robót oraz generowało dodatkowe koszty wynikające z usuwania awarii i konieczność ponoszenia kar umownych, co istotnie
zmniejszało również konkurencyjność spółki, a zarazem zdolność do pozyskiwania rentownych zamówień. Opracowany przez zarząd spółki w 2017 r. plan
naprawczy nie przyczynił się do poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej
spółki, gdyż w większości proponowanych rozwiązań nie został zrealizowany.
Nowy plan naprawczy, opracowany na lata 2019–2021, pozostawał w trakcie
realizacji. W dniu 29 kwietnia 2020 r. Prezes Zarządu Spółki złożył wniosek
o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego do Sądu Rejonowego
Lublin-Wschód. W uzasadnieniu wniosku stwierdził m.in., że sytuacja finansowo-ekonomiczna spółki jest bardzo zła, głównie ze względu na wieloletnie
zaniedbania w poprzednich kadencjach ze strony właściciela, a także nieokreślenie zakresu jej działania oraz niewłaściwe zarządzanie spółką w latach
poprzednich (np. zaciąganie nowych pożyczek, brak inwestycji oraz nieodtwarzanie środków trwałych).
W przypadku CPWiTM uzyskiwane przychody ze sprzedaży były niższe
od skalkulowanych na etapie projektowania inwestycji, m.in. z uwagi na niższą
niż zakładano frekwencję w Centrum Sportów Wodnych. Frekwencja wśród
osób korzystających z obiektu w latach 2017–2019 stanowiła przeciętnie
odpowiednio 50% i 34% zakładanej. Badając sprawozdanie finansowe spółki
za 2018 r. biegły rewident wskazywał, iż spółka wymaga stałego wsparcia przez
właściciela, a w przeciwnym wypadku istnieje zagrożenie jej działalności.

W MZK, poza brakiem egzekwowania od właściciela należnej Spółce rekompensaty z tytułu świadczonych usług publicznych, negatywny wpływ na wyniki
finansowe wywierało zaplanowanie przez Radę Miasta zbyt niskiej kwoty dotacji w stosunku do zamówionego rozkładu jazdy. W latach 2013–2020 niezmieniane były taryfy biletowe w komunikacji miejskiej, co utrudniało uzyskanie
dobrych wyników przy zaniżonym finansowaniu i braku wpływu na poziom
cen biletów. Dopiero od 1 stycznia 2020 r. z inicjatywy zarządu MZK, Rada Miasta ustaliła nowe ceny biletów komunikacji miejskiej oraz wprowadziła drugą
strefę w transporcie pozamiejskim. Spadek udziału kapitału własnego w finansowaniu spółki podyktowany był również niedofinansowaniem działalności
bieżącej, a do poniesionej straty z działalności w poszczególnych latach przyczynił się wysoki poziom amortyzacji związany z prowadzonymi inwestycjami
odnowienia majątku.

W przypadku PPNT nie osiągnięto zakładanej w dokumentach strategicznych
Spółki samowystarczalności finansowej. Przeciwnie, w latach 2016–2019 systematycznie wzrastała kwota rekompensaty corocznie wypłacanej spółce przez
miasto Puławy. Przychód62 z tytułu rekompensaty wzrastał w ujęciu nominalnym, z 329,6 tys. zł w 2016 r. do 1788,6 w 2019 r., jak również w relacji do łącznych przychodów z zasadniczej działalności operacyjnej (z 27% do 54,8%).
Kwota netto rekompensaty przyznanej na 2020 r. wynosi 2113,8 tys. zł63.
Wbrew zapisom § 7 pkt 6 umowy wykonawczej gmina miasto Puławy nie ustaliła – na podstawie przepisów o świadczeniu usług o ogólnym interesie gospodarczym świadczonych z tytułu usług publicznych – maksymalnego poziomu
rekompensaty dla spółki. Wpływ na niekorzystną sytuację ekonomiczno-finansową, wymagającą zwiększania w kolejnych latach finansowania ze strony
miasta, miało przede wszystkim: niepełne zagospodarowanie powierzchni
przeznaczonej do wynajęcia, odpisy aktualizujące należności oraz wzrastające
koszty zasadniczej działalności operacyjnej – przy jednoczesnym spadku ogólnej kwoty przychodów zrealizowanych przez Spółkę w ramach tej działalności.

62 Otrzymana kwota rekompensaty pomniejszona o podatek od towarów i usług.
63 Według stanu na dzień 23.07.2020 r.
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W MOSiR corocznie notowano coraz wyższe straty z prowadzonej działalności.
Skumulowana strata netto na koniec 2019 r. wynosiła 44 693 tys. zł i była aż
o 64,8% wyższa niż na koniec 2016 r. Do ujemnej rentowności Spółki przyczyniła się m.in. konieczność realizacji zadań remontowych, wyposażania obiektów w sposób odpowiadający wymogom rozgrywek sportowych, wysokie
odpisy amortyzacyjne, wzrost kosztów płacy minimalnej i minimalnej stawki
godzinowej, wzrost kosztów mediów, wzrost kosztów przeglądów technicznych i konserwacyjnych. Kontrola NIK wykazała jednak, że do ponoszonych
strat przyczyniło się także organizowanie imprez generujących wysokie straty
oraz ponoszenie nieuzasadnionych ekonomicznie wydatków. Stwierdzono również, że zarząd spółki nie opracowywał planów naprawczych, a podejmowane
doraźnie działania zmierzające do poprawy sytuacji ekonomicznej nie były
skuteczne. Pomimo pogarszającej się rentowności, Spółka w całym okresie
zachowała płynność finansową dzięki sukcesywnemu zwiększaniu kapitału
podstawowego przez miasto Lublin oraz przy niewielkim poziomie finansowania kapitałem zewnętrznym.
Sytuacja ekonomiczno-finansowa PNP była trudna, a generowanie straty
zagrażało kontynuowaniu działalności. Osiągane przez spółkę wskaźniki były
niższe od minimalnych wartości określonych w Programach działania i świadczyły o możliwej utracie płynności finansowej i zdolności do szybkiego regulowania zobowiązań. Wynik finansowy i wartości niektórych wskaźników,
w tym szybkości spłaty zobowiązań, uległy nieznacznej poprawie w 2019 r.,
jednak na poziom wyniku finansowego w latach 2017–2019 istotny wpływ
miało zwiększenie zakresu finansowania majątku ze środków wniesionych
przez właściciela w łącznej kwocie 1103 tys. zł. Wyznaczone zarządowi na lata
2017–2018 cele zarządcze nie zostały zrealizowane. Działania w celu zwiększenia przychodów z działalności podstawowej (w szczególności handlu targowiskowego) nie były skuteczne. W latach objętych kontrolą Spółka ponosiła
bowiem konsekwencje wcześniejszych decyzji inwestycyjnych, z którymi wiązały się duże nakłady finansowane głównie z kapitału obcego, a z których
następnie – na skutek decyzji właściciela – musiała się wycofać, co skutkowało
ponoszeniem dodatkowych kosztów i koniecznością podejmowania kolejnych
(nowych) nakładów inwestycyjnych. Plany inwestycji i remontów realizowanych i finansowanych we własnym zakresie nie były opracowywane, zaś przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu działalności targowisk miejskich nie zostały
poprzedzone analizami opłacalności i skutków dla kondycji finansowej. Przyjęte w Programie naprawczym i wprowadzone w Regulaminie Wynagradzania
zmiany dotyczące nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych przyczyniły
się do obniżenia kosztów wynagrodzeń, natomiast działania w celu zwiększenia przychodów z działalności podstawowej (w szczególności handlu targowiskowego) nie były skuteczne.

5.7. Przestrzeganie przepisów o zasadach doboru
i wynagradzania członków zarządu i rady nadzorczej
Uwagi ogólne

Członkowie
rad nadzorczych
posiadali wymagane
kwalifikacje
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W działalności urzędów w Białej Podlaskiej, Chełmie i Lublinie, w zakresie zasad doboru i wynagradzania członków zarządów i rad nadzorczych
spółek objętych kontrolą, wystąpiły istotne nieprawidłowości. W Urzędzie
w Puławach przestrzegano przepisów o zasadach doboru i wynagradzania
członków zarządu i rad nadzorczych czterech objętych badaniem spółek.

Prezydenci czterech kontrolowanych miast, reprezentujący jst w zakresie
praw z udziałów, wskazywali na członków rad nadzorczych objętych badaniem spółek komunalnych osoby spełniające wymogi określone w art. 10a
ust. 5 ugk i art. 19 ust. 1–3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach
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zarządzania mieniem państwowym. Nie wprowadzano dodatkowych kryteriów wyboru kandydatów na członków rad nadzorczych ponad te, które
wynikają z przepisów prawa. Doboru członków rad nadzorczych nie dokonywano w drodze formalnego konkursu.

Kontrolowane urzędy oraz zarząd MPK weryfikowały kandydatów na członków rady nadzorczej pod kątem spełniania wymogów formalnych wynikających z przepisów ustawy antykorupcyjnej i ustawy o gospodarce komunalnej
na podstawie przedkładanych przez te osoby dokumentów (ankiet, kwestionariuszy, oświadczeń, itp.). Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

1) B
 raku weryfikacji w urzędach w Lublinie i Chełmie informacji złożonych
przez trzech kandydatów na członków rad nadzorczych spółek: MOSiR,
LPGK i MPEC, a następnie braku bieżącego monitoringu przestrzegania
przez ww. członków tych rad zakazu kumulacji stanowisk w dwóch lub
większej liczbie organów nadzorczych. W rezultacie w radach nadzorczych ww. spółek zasiadały trzy osoby, które naruszyły zakaz kumulacji
stanowisk w dwóch lub większej liczbie organów nadzorczych, wynikający z art. 4 ust. 1 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi albo (od 15 września 2019 r.) art. 10c ust. 1
pkt 2 i 4 ugk.

Nieprawidłowości
przy weryfikacji
kandydatów
na członków
rad nadzorczych
wystąpiły w urzędach
w Białej Podlaskiej,
Chełmie i Lublinie

Przykłady

Dwie osoby (z 37 osób będących w latach 2016–2019 członkami rad nadzorczych objętych kontrolą NIK spółek komunalnych), które zostały wyznaczone
na członków tych rad przez Miasto Lublin, pełniły jednocześnie funkcje w organach nadzorczych innych spółek, w których udział jednostek samorządu terytorialnego przekraczał 50% kapitału zakładowego lub 50% akcji:

a) jedna osoba była członkiem rad nadzorczych: jednoosobowej spółki miasta
Lublin – MOSiR i spółki z udziałem miasta Lublin – MKS Lublin S.A. (poprzednio SPR); w kwestionariuszu kandydata na członka rady nadzorczej MOSiR
złożyła oświadczenie, iż nie mają do niej zastosowania ograniczenia i zakazy
pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej wynikające z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy
o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
oraz oświadczyła, iż w przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących przeszkodę
do uczestnictwa w radzie nadzorczej złoży w terminie siedmiu dni od zaistnienia tych okoliczności rezygnacji z uczestnictwa w radzie nadzorczej;
b) jedna osoba była członkiem rad nadzorczych: jednoosobowej spółki miasta Lublin – LPGK i jednoosobowej spółki gminy Mełgiew – Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Mełgiew sp. z o.o.; w kwestionariuszu kandydata
na członka rady nadzorczej LPGK wskazała, że uczestniczy w organach władz
m.in. Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Mełgiew sp. z o.o. oraz złożyła
oświadczenie, iż nie mają do niej zastosowania ograniczenia i zakazy pełnienia
funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej
wynikające z przepisów prawa, a w szczególności ustawy o wynagradzaniu
osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

W urzędzie w Chełmie nie zweryfikowano informacji o przestrzeganiu zakazu
kumulacji stanowisk w dwóch lub większej liczbie organów nadzorczych
wobec jednego członka rady nadzorczej MPEC. Analiza danych osób będących
członkami rady nadzorczej spółki MPEC wykazała, że jedna osoba była również
członkiem rady nadzorczej Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Urszulinie sp. z o.o. tj. w Spółce, w której gmina Urszulin posiada 100% udziałów.
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2) N
 ieudokumentowania w Urzędzie Miasta Biała Podlaska weryfikacji
przestrzegania zakazu kumulacji stanowisk w dwóch lub większej liczbie organów nadzorczych wobec 16 z objętych badaniem 35 członków
rad nadzorczych spółek komunalnych (46%).

3) N
 iezłożenia kwestionariuszy kandydata na członka rady nadzorczej
przez 14 osób (na 25 osób, które zostały wskazane przez miasto Lublin
do pełnienia funkcji w organach nadzorczych czterech objętych badaniami kontrolnymi spółek) przed dniem ich powołania do rad nadzorczych, co było niezgodne z § 9 ust. 2 Zasad nadzoru właścicielskiego.
Przykłady

Powyższe stwierdzono w przypadku:
– trzech członków rady nadzorczej LPGK,
– czterech członków rady nadzorczej MPK,
– pięciu członków rady nadzorczej MOSiR,
– dwóch członków rady nadzorczej PLL.

Stosownie do § 9 ust. 2 Zasad nadzoru właścicielskiego, kandydat na członka
rady nadzorczej składa kwestionariusz, stanowiący załącznik nr 2.

Dyrektor BNW wyjaśnił, że kwestionariusze nie były składane, jeżeli nie zachodziła konieczność aktualizacji danych, a przedstawione informacje zachowują
aktualność. Podał też, że składane przez kandydatów wraz z kwestionariuszem dokumenty poświadczające kwalifikacje mają charakter stały i wydawane są na czas nieokreślony. NIK zauważa, że Zasady nadzoru właścicielskiego nie zawierają postanowień różnicujących kandydatów na osoby kandydujące po raz pierwszy do danego organu nadzoru oraz osoby ubiegające
się o powołanie na kolejną kadencję. Kwestionariusz, poza danymi, które mają
charakter stały (np. dotyczą kwalifikacji), zawiera też m.in. informacje na temat
uczestnictwa w organach władz spółek, które charakteru stałego już nie mają,
a przede wszystkim zawierają część dotyczącą wyrażenia zgody na kandydowanie na członka rady nadzorczej oraz udział w pracach rady nadzorczej.
W przypadku innej spółki komunalnej, pozostającej w nadzorze właścicielskim
miasta Lublin, praktyka była inna i pomimo, że osoby ubiegające się o powołanie na kolejną kadencję w radzie nadzorczej LPGK były te same i ich funkcje
w organie nadzorczym nie zmieniły się, nowe kwestionariusze zostały złożone
przez kandydatów.

Przypadki naruszenia
bezstronności
i przejrzystości
sprawowania nadzoru
właścicielskiego
nad spółkami w urzędach
w Białej Podlaskiej
i Lublinie
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Rady nadzorcze objętych badaniami kontrolnymi spółek były powoływane
przez zgromadzenia wspólników, zgodnie z art. 215 § 1 albo art. 385 § 1
Ksh oraz postanowieniami statutów spółek. W jednoosobowych spółkach
jst funkcję zgromadzenia wspólników pełnią organy wykonawcze tych jst.
W przypadku MKK – spółki zależnej MPK (jednoosobowej spółki miasta
Lublin), funkcję zgromadzenia wspólników pełnił Zarząd MPK.

Nie istnieje przepis, który wprost zabraniałby pracownikom samorządowym realizującym zadania w zakresie nadzoru właścicielskiego, pełnienie
jednocześnie funkcji w organach nadzorowanych spółek. W dwóch z czterech kontrolowanych Urzędów występowały takie przypadki (dwóch pracowników Urzędu Miasta Lublin i pięciu pracowników Urzędu Miasta Biała
Podlaska).
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Przykład
W latach 2016–2019 pięciu pracowników Urzędu Miasta Biała Podlaska
było członkami rad nadzorczych spółek z udziałem miasta Biała Podlaska.
W urzędzie nie opracowano pisemnych procedur zapobiegających konfliktowi interesów. Jak wyjaśnił Prezydent Miasta, w urzędzie przyjęto praktykę, że zasiadający w radach nadzorczych pracownicy urzędu nie opiniują
i nie podejmują merytorycznych rozstrzygnięć dotyczących spółki, w której
radzie nadzorczej zasiadają.

Kontrola wykazała jednak, że wystąpiły przypadki naruszenia zasad bezstronności i przejrzystości w sprawowaniu nadzoru właścicielskiego
w urzędach w Lublinie i Białej Podlaskiej.
Przykłady

Prezydent Lublina akceptował:
– wykonywanie w lipcu 2017 r. czynności związanych z opiniowaniem działalności rady nadzorczej spółki MOTOR, a także wykonywania w imieniu miasta Lublin prawa głosu na zwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki MOTOR
i głosowania za udzieleniem sobie absolutorium i zatwierdzeniem sprawozdania rady nadzorczej za 2016 r.;
– wykonywanie w imieniu miasta Lublin prawa głosu na zwyczajnym walnym
zgromadzeniu spółki TBS w dniu 19 czerwca 2019 r. i głosowania za udzieleniem sobie absolutorium i zatwierdzeniem sprawozdania rady nadzorczej,

przez dwóch pracowników realizujących zadania nadzoru właścicielskiego
w ww. spółkach, w których byli członkami rad nadzorczych. W ocenie NIK
treść:
– art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, w myśl którego do obowiązków pracownika samorządowego
należy w szczególności bezstronne wykonywanie zadań;
– § 5 ust. 4 pkt 6 Kodeksu etyki pracowników Urzędu Miasta Lublin64, zgodnie
z którym pracownik urzędu kieruje się zasadą bezinteresowności i bezstronności, a w szczególności nie wykonuje czynności, które dotyczą jego samego;
– § 2 ust. 1 pkt 5 i § 4 ust. 3 Zasad nadzoru właścicielskiego, z których wynika,
że do głównych celów nadzoru właścicielskiego zalicza się zapewnienie
przejrzystości funkcjonowania spółek, a ocena pracy członków rad nadzorczych dokonywana jest przez BNW,
 skazuje, że nie została dochowana zasada bezstronności i przejrzystości
w
w sprawowaniu nadzoru właścicielskiego przez ww. pracowników urzędu,
przy akceptacji tego stanu rzeczy przez Prezydenta Lublina.

Prezydent Białej Podlaskiej akceptował wykonywanie w imieniu miasta
prawa głosu na zgromadzeniu wspólników ZGL w dniu 14 czerwca 2016 r.
i głosowanie za udzieleniem sobie absolutorium i zatwierdzeniem sprawozdania rady nadzorczej za 2015 r., przez pracownika urzędu realizującego zadania
nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem miasta Biała Podlaska, który
był członkiem tej rady nadzorczej. W Regulaminie Organizacyjnym urzędu65
wskazano, że pracownik zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym, nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z tymi zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych,
wywołując uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

64 Zarządzenie nr 1076/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 11 listopada 2011 r. (dalej: Kodeks etyki).

65 Odpowiednio: § 57, a od 5 marca 2019 r. § 60 regulaminów organizacyjnych obowiązujących od 2016 r.
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Składanie przez
kandydatów na członków
rad nadzorczych
oświadczeń o przyjęciu
obowiązku kształtowania
w spółce wynagrodzeń
członków zarządu zgodnie
z przepisami ustawy
o wynagrodzeniach
w spółkach

Po wejściu w życie przepisów ustawy o wynagrodzeniach w spółkach,
wskazani przez miasto Chełm i miasto Puławy kandydaci na członków
rad nadzorczych objętych badaniem spółek, jak również kandydaci wskazani przez zarząd MPK do rad nadzorczych spółek z udziałem MPK, złożyli
oświadczenia o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń
członków zarządu, zgodnie z art. 3 ust. 1 tej ustawy. Prezydent Białej Podlaskiej nie wyegzekwował ww. oświadczeń od 11 na 20 kandydatów na członków rad nadzorczych spółek objętych badaniem, a Prezydent Lublina
– od jednego kandydata (na 17), co naruszało art. 2 ust. 2 pkt 2 i art. 3 ust. 1
ustawy o wynagrodzeniach w spółkach.
Przykład

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy o wynagrodzeniach w spółkach, kandydat na członka organu nadzorczego wskazany przez podmiot uprawniony
do wykonywania praw udziałowych składa podmiotowi uprawnionemu
do wykonywania praw udziałowych oświadczenie o przyjęciu obowiązku
kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie z ustawą. Treść przepisu wskazuje, że oświadczenie winno zostać złożone
na etapie kandydowania na członka rady nadzorczej, to jest przed powołaniem
na tę funkcję.
W UM Biała Podlaska stwierdzono, że siedem osób złożyło powyższe oświadczenia już po powołaniu na członków rad nadzorczych, natomiast do zakończenia kontroli NIK Urząd nie przedłożył oświadczeń o przyjęciu obowiązku
kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego, złożonych przez czterech innych członków rad nadzorczych.

Prezydent Miasta poinformował, że od każdego z kandydatów na członków
rady nadzorczej przyjęto w formie ustnej oświadczenie o przyjęciu obowiązku
kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego, które
następnie zostało złożone.

Wymogi
dla kandydatów
na członków zarządów
określono
w 14 z 17 spółek objętych
badaniami
w urzędach miast
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W ocenie NIK, powyższe oświadczenie winno zostać złożone w formie pisemnej przed formalnym powołaniem danej osoby na członka rady nadzorczej.

Zgodnie z art. 10a ust. 7 ugk podmiot reprezentujący jednostkę samorządu
terytorialnego lub komunalna osoba prawna, w zakresie wykonywania
praw z udziałów i akcji przysługujących tym podmiotom, są obowiązane
podejmować działania mające na celu określenie, w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników, w statucie spółki, lub
umowie spółki, wymogów, jakie musi spełniać kandydat na członka organu
zarządzającego, określonych w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.
o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Zgromadzenia wspólników objętych badaniem kontrolnym spółek z udziałem miast: Lublin, Biała
Podlaska i Chełm podjęły uchwały, w których zostały określone wymogi,
jakie musi spełniać kandydat na członka zarządu spółki, stosownie
do art. 10a ust. 7 ugk. Uchwała w tej sprawie została również podjęta przez
Miasto Puławy w odniesieniu do spółki PNP. W okresie objętym kontrolą
nie podjęto działań i nie określono wymogów, jakie musi spełniać kandydat na członka zarządu puławskich spółek: PPNT, MPWiK i MZK Puławy.
Uchwały wspólników w sprawie określenia wymogów, jakie musi spełniać
kandydat na członka organu zarządzającego zostały podjęte w trakcie kontroli NIK w maju 2020 r. (MPWiK) i czerwcu 2020 r. (MZK Puławy i PPNT).
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Ponadto zarząd lubelskiej spółki MPK nie podjął skutecznych działań mających na celu określenie w drodze uchwały przez zgromadzenie wspólników MKK (spółki z większościowym udziałem MPK) wymogów, jakie miał
spełniać kandydat na członka zarządu MKK, a zgromadzenie wspólników
MKK nie podjęło uchwały w tej sprawie, ani nie zawarło ich w umowie
spółki MKK, co było niezgodne z art. 10a ust. 7 ugk. Wiceprezes zarządu
MPK wyjaśnił, że zgromadzenie wspólników MKK w dniu 30 czerwca
2017 r. zaleciło Przewodniczącemu Rady Nadzorczej opracowanie i przedłożenie propozycji wymagań, jakie powinien spełniać kandydat na członka
zarządu. Prezes Zarządu MPK poinformował, że na wniosek Spółki, MKK
zwołało na dzień 12 sierpnia 2020 r. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników w celu, m. in. podjęcia uchwały określającej wymogi dla kandydatów
na członków zarządu.

Stosownie do przepisów ustawy o wynagrodzeniach w spółkach, podmioty
reprezentujące jst lub komunalne osoby prawne powinny dążyć do tego, by
zgromadzenia wspólników spółek z ich udziałem podjęły uchwały w sprawie: 1) zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu; 2) zasad
kształtowania wynagrodzeń członków rady nadzorczej. Określone w ten
sposób zasady kształtowania wynagrodzeń powinny być skonkretyzowane
w uchwałach zgromadzenia wspólników albo rady nadzorczej w sprawie
kształtowania wynagrodzeń członków zarządu.

Terminowe
podejmowanie uchwał
w sprawie wynagrodzeń
przez zgromadzenia
wspólników spółek
objętych badaniami
w urzędach miast,
zaniechania zarządu MPK

Uchwały kształtujące zasady wynagrodzeń członków zarządów i członków rad nadzorczych, określone ustawą o wynagrodzeniach w spółkach,
zostały podjęte przez zgromadzenia wspólników wszystkich objętych badaniami kontrolnymi spółek komunalnych, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy
o wynagrodzeniach w spółkach, tj. przed podjęciem uchwał w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań zarządów z działalności spółek
oraz sprawozdań finansowych spółek za rok obrotowy 2016. Zarząd MPK
nie przygotował projektów uchwał i nie podjął skutecznych działań mających na celu określenie w drodze uchwały przez zgromadzenia wspólników zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej
spółek In-Lab i NTP, nie wypełniając obowiązków określonych w art. 2
ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o wynagrodzeniach.

Rady nadzorcze spółek komunalnych objętych badaniami kontrolnymi
podjęły uchwały uszczegóławiające zasady kształtowania wynagrodzeń
członków zarządów. Jedynie w przypadku lubelskiej spółki LPGK nie
została podjęta uchwała w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków zarządu, co było niezgodne z art. 4 ust. 1 ustawy o wynagrodzeniach
w spółkach.
Przykład

Uchwała nr 9 zgromadzenia wspólników z 30 czerwca 2017 r. w sprawie zasad
kształtowania wynagrodzeń członków zarządu LPGK nie regulowała w sposób
szczegółowy wynagrodzeń członków zarządu LPGK. Rada nadzorcza tej spółki
nie podjęła uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków zarządu.
Pomimo tego umowa o zarządzanie z 30 czerwca 2017 r. została zawarta przez
Przewodniczącego rady nadzorczej, który został do tego upoważniony przez
radę nadzorczą (uchwała nr 7/2017 z 19 czerwca 2017 r).
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Kształtowanie wysokości
wynagrodzeń członków
rad nadzorczych
i zarządów spółek
na mocy przepisów ustawy
o wynagradzaniu osób
kierujących niektórymi
podmiotami prawnymi

Ukształtowanie
zasad wynagradzania
członków zarządu
z pominięciem
określenia
wynagrodzenia
zmiennego i celów
zarządczych

Ponadto zarząd MPK nie przygotował projektów uchwał i nie podjął skutecznych działań mających na celu podjęcie uchwały w sprawie
kształtowania wynagrodzeń członków zarządów spółek In-Lab i NTP,
nie wypełniając obowiązków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy o wynagrodzeniach w spółkach.

Przed podjęciem uchwał w sprawie wynagrodzeń na podstawie ustawy
o wynagrodzeniach w spółkach, wynagrodzenia miesięczne oraz nagrody
roczne członków zarządów spółek objętych badaniami kontrolnymi,
a także wynagrodzenia członków rad nadzorczych tych spółek, były przyznawane w wysokości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach
ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Analiza dokumentacji kontrolowanych spółek komunalnych wykazała, że przed datą wskazaną w art. 21 ust. 1 ustawy o wynagrodzeniach
w spółkach66:
– wynagrodzenia członków zarządów tych spółek nie przekroczyły kwoty
określonej w art. 8 pkt 3 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi;
– nagrody roczne członków zarządów tych spółek nie przekroczyły kwoty
określonej w art. 10 ust. 7 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi;
– wynagrodzenia członków rad nadzorczych tych spółek nie przekroczyły
kwoty określonej w art. 8 pkt 8 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
Zgromadzenia wspólników wybranych do kontroli NIK spółek komunalnych z udziałem miasta Lublin, a także zarząd MPK jako podmiot reprezentujący tę spółkę w zakresie wykonywania praw z udziałów w zależnej
spółce MKK, ukształtowały zasady wynagradzania członków organu zarządzającego w sposób niezgodny z przepisami ustawy o wynagrodzeniach
w spółkach, poprzez:
– ustalenie wynagrodzenia zmiennego 0%, co było równoznaczne z jego
nieprzyznaniem;
– nieokreślenie celów zarządczych, wag tych celów, a także obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania, pozwalających
na ocenę pracy członków zarządu.
Przykład

Podjęte przez zgromadzenie wspólników uchwały: nr 24/2016 z 29 września 2016 r. (MPK), nr 40/2016 z 31 października 2016 r. (PLL), nr 16/2017
z 30 czerwca 2017 r. (MOSiR) oraz nr 9 z 30 czerwca 2017 r. (LPGK) nie określały, iż część zmienna tego wynagrodzenia uzależniona będzie od poziomu
realizacji celów zarządczych oraz nie wyznaczały celów zarządczych, wag tych
celów, a także obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania,
co było niezgodne z art. 4 ust. 1, 5 i 8 ustawy o wynagrodzeniach w spółkach,
stosownie do których: wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się m.in. z części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełnia-
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66 Tj. przed datą zwyczajnego walnego zgromadzenia, którego przedmiotem było rozpatrzenie
i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego
za rok obrotowy rozpoczynający się w 2016 r.
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jące za rok obrotowy spółki; część zmienna wynagrodzenia uzależniona jest
od poziomu realizacji celów zarządczych, dla których ustalane są wagi
oraz obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania, zaś część
zmienna wynagrodzenia w spółce nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia
podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym; cele zarządcze, wagi tych celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria ich
realizacji i rozliczania wyznaczają projekty uchwał w sprawie wynagrodzeń,
które mogą dodatkowo przewidywać, że uszczegółowienia tych celów dokona
organ lub podmiot określający wynagrodzenie członka organu zarządzającego
i zawierający z tym członkiem umowę o zarządzanie. Uchwały nie zawierały
w związku z tym również postanowień przewidujących, że wynagrodzenie uzupełniające członka organu zarządzającego przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki
za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez walne zgromadzenie, pomimo że wymóg
taki określony został w art. 4 ust. 9 ustawy o wynagrodzeniach w spółkach.

Dyrektor BNW, z upoważnienia Prezydenta Lublina, wyjaśnił, iż art. 4 ust. 5
ustawy o wynagrodzeniach w spółkach określa tylko górną granicę określoną
procentowo jakiej nie można przekroczyć przy ustalaniu tej części wynagrodzenia, nie wskazuje natomiast jaka jest minimalna stawka. Podał też,
że wolą Wspólnika było zrezygnowanie z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia członkom organu zarządzającego, które powodowałoby zwiększenie
poziomu wynagrodzeń w Spółkach, a jednocześnie realizując w uchwałach
w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółek zawarcie wymaganych ustawą elementów, zdecydowano się na określenie części
zmiennej wynagrodzenia na poziomie ,,0%”. Rozwiązanie takie podyktowane
było racjonalizacją ponoszonych przez Spółki kosztów i jest ekonomicznie
korzystne dla Spółek. Wobec zniesienia możliwości przyznania członkom organów zarządzających nagród rocznych, przy jednoczesnym ustaleniu stawki
dodatkowego wynagrodzenia na poziomie „0%” spowodowano, że Spółki
nie ponosiły dodatkowych kosztów wynagrodzeń dla członków Zarządów,
co jest działaniem racjonalnym i uzasadnionym ekonomicznie.
Zdaniem NIK, wynagrodzenie zmienne ma charakter motywacyjny, określenie celów zarządczych wiąże się z przyjętą przez ustawodawcę metodą
zarządzania przez cele m.in. w spółkach komunalnych. Brak tych elementów stanowi niedopuszczalną modyfikację przepisów ustawy o wynagrodzeniach w spółkach.
Wynagrodzenia stałe Prezesów Zarządów określono w kwotach: 22 018,90 zł
brutto (MOSiR), 21 419,95 zł brutto (MPK i PLL) oraz 17 615,12 zł brutto
(LPGK), co wskazuje, że wolą Prezydenta Lublina było ich ustanowienie
na poziomie maksymalnie przewidzianym przez ustawodawcę (MOSiR)
lub zbliżonym do maksymalnego (LPGK)67.

Zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o wynagrodzeniach w spółkach podstawą
wypłacania członkom zarządu części zmiennej wynagrodzenia była realizacja celów zarządczych. Zgodnie z tym przepisem cele zarządcze powinny
być mierzalne. Rady nadzorcze pięciu objętych badaniami kontrolnymi
spółek z udziałem miasta Chełm (CLA, MPRD, MPEC, PUM, CPWiTM) uznały
za niemierzalne niektóre cele zarządcze, nie określając kryteriów ich realizacji i rozliczenia. Pomimo tego zaakceptowały sprawozdania z realizacji
67 Według podstawy wymiaru obowiązującej w latach 2017-2019, wynagrodzenie stałe Prezesów
Zarządów spółek MOSiR i LPGK powinno mieścić się w przedziale od 13 211,34 zł do 22 018,90 zł,
a wynagrodzenie stałe Prezesów Zarządów spółek MPK i PLL w przedziale od 17 615,12 zł
do 35 230,24 zł.

Nieprawidłowości
związane
z wprowadzeniem
niemierzalnych
celów zarządczych
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celów zarządczych, składane przez prezesów zarządów tych spółek, w których informowali oni o realizacji m.in. celów niemierzalnych. W przypadku
trzech spółek (CLA, MPRD, MPEC), uznanie przez rady nadzorcze realizacji celów niemierzalnych spowodowało spełnienie przesłanek do wypłaty
wynagrodzenia zmiennego, w wyniku czego spółki wypłaciły prezesom
zarządów tych spółek łącznie 22,7 tys. zł.
Przykład

Rada nadzorcza MPRD 19 lipca 2018 r. zaakceptowała Sprawozdanie Prezesa Zarządu z wykonania celów zarządczych za rok 2017 i przyjęła w uchwale
Nr VIII/7/2018, że Prezes Zarządu zrealizował cele zarządcze polegające
na realizacji polityki kadrowej i wzroście zaangażowania pracowników
oraz realizacji programu naprawczego w sytuacji, gdy:
– s prawozdanie w odniesieniu do realizacji polityki kadrowej i wzrostu
zaangażowania pracowników było ogólnikowe i lakoniczne, nie zawierało
wymiernych rezultatów przytoczonych w nim działań, co uniemożliwiało
rozliczenie z realizacji ww. celu zarządczego;
– Plan naprawczy z 2017 r. był jedynie częściowo zrealizowany w odniesieniu
do założeń odnoszących się do roku 2017;
– organy spółki nie określiły obiektywnych i mierzalnych kryteriów realizacji
i rozliczania ww. celów zarządczych;
– rozliczenie przez radę nadzorczą realizacji uznanych za niemierzalne
ww. celów zarządczych odbyło się na podstawie Sprawozdania i wyjaśnień
Prezesa Zarządu oraz obserwacji własnych rady nadzorczej, bez rzetelnej
analizy stopnia ich realizacji.

Skutkiem nieprawidłowości było uznanie przez radę nadzorczą za zrealizowane przez Prezesa Zarządu cztery cele zarządcze i przyjęcie, że spełnił on
wymogi do wypłaty wynagrodzenia zmiennego za rok obrotowy 2017, określone w § 3 ust. 3 pkt 1 uchwały NZW Nr 33/XV/2017 z 28 września 2017 r.
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia członka zarządu. Wynagrodzenie zmienne zostało wypłacone we wrześniu 2018 r. w kwocie 7089,84 zł.
Według art. 4 ust. 8 ustawy o wynagrodzeniach, projekty uchwał w sprawie
wynagrodzeń wyznaczają cele zarządcze, wagi tych celów, a także obiektywne
i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania. Projekt uchwały w sprawie
zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego może
ponadto przewidywać, że uszczegółowienia celów, wag i kryteriów, o których
mowa w zdaniu pierwszym, dokona organ lub podmiot określający wynagrodzenie członka organu zarządzającego i zawierający z tym członkiem umowę
o świadczenie usług zarządzania.

Nieprawidłowości
związane
z ustalaniem
lub wypłacaniem
wynagrodzenia
członkom rad
nadzorczych
i członkom zarządów
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Na posiedzeniu 29 kwietnia 2020 r. rada nadzorcza MPRD podjęła uchwałę,
w której ww. cele zostały określone jako mierzalne. Nie określono w ww. uchwale
rady nadzorczej postanowień w zakresie rozliczania z realizacji tych celów
zarządczych ani sposobu pomiaru wzrostu zaangażowania pracowników i kryteriów, które pozwolą uznać ten cel za zrealizowany.

Nieprawidłowości związane z wypłacaniem wynagrodzeń członkom zarządów lub rad nadzorczych wystąpiły w pięciu z ośmiu kontrolowanych
spółek (MZK, Wod-Kan, MPRD, CPWiTM, PPNT). Ogółem niezgodnie z przepisami ustawy o wynagrodzeniach w spółkach, uchwał w sprawie wynagrodzeń lub umów o zarządzanie wypłacona została kwota 258,8 tys. zł
(zawyżono wynagrodzenia członków zarządów lub rad nadzorczych
o kwotę 242,5 tys. zł, zaniżono o 16,3 tys. zł).

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
Przykład
W wyniku analizy dokumentacji dotyczącej tego zagadnienia w wybranych
czterech spółkach komunalnych z udziałem miasta Biała Podlaska (Wod-Kan,
MZK, PEC, ZGL) stwierdzono:

– n
 ieuwzględnienie przepisów art. 28 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2018 r.
oraz art. 22 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2019 r. w kształtowaniu
przez rady nadzorcze spółek wysokości wynagrodzenia członków zarządów
spółek w latach 2018 i 2019;
– nieuwzględnienie przez zarządy spółek ww. przepisów art. 28 i art. 22
ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustaw budżetowych odpowiednio na lata 2018 i 2019 w wypłacaniu w latach 2018 i 2019
wynagrodzeń członków rad nadzorczych tych spółek. Ogółem, wynagrodzenia Prezesów Zarządu oraz członków rady nadzorczej MZK w okresie
2018–2019 zostały zawyżone o kwotę 51 909,02 zł;
– określenie przez radę nadzorczą Wod-Kan, uchwałą nr 3/I/2019 z dnia
14 stycznia 2019 r., wynagrodzenia Prezesa Zarządu tej spółki na poziomie 3,5‑krotności przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa GUS, które na dzień zawarcia umowy stanowiło w zaokrągleniu kwotę
17 750 zł, co stanowiło przekroczenie upoważnienia zawartego w § 3 ust. 3
i 4 uchwały zgromadzenia wspólników nr 1/II/2017 z dnia 24 lutego 2017 r.
W uchwale tej zgromadzenie wspólników określiło, że wynagrodzenie członków zarządu wynosi trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa GUS;
– wypłacenie w 2018 r. przez: Wod-Kan i ZGL wynagrodzeń członków zarządów
tych spółek w wysokości 14 218,53 zł miesięcznie, pomimo że obowiązywały
uchwały rad nadzorczych tych spółek określające kwotowo wysokości wynagrodzeń członków zarządów tych spółek w wysokości 13 211,34 zł.
Ogółem wynagrodzenia członków zarządu i członków rady nadzorczej Wod-Kan
w okresie lat 2018–2019 (w tym wynagrodzenie zmienne za 2019 r. wypłacone
30 czerwca 2020 r.) zostało zawyżone o 173 467,50 zł.

W przypadku chełmskich spółek MPRD, MPEC, CPWiTM, CLA w uchwałach
rad nadzorczych, a także w umowach o zarządzanie przewidziano dla członków zarządu prawo do odprawy również w razie złożenia rezygnacji. Było
to niezgodne z treścią uchwał zgromadzeń wspólników tych spółek w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz art. 7 ustawy
o wynagrodzeniach w spółkach. W dwóch spółkach (CPWiTM, MPRD)
po złożeniu rezygnacji przez prezesów zarządów tych spółek wypłacono
im odprawy na łączną kwotę 58,8 tys. zł.

Nieprawidłowości
związane
z przyznawaniem
prawa do odprawy

Przykład

W uchwałach rady nadzorczej MPRD z 29 września 2017 r., 22 czerwca 2018 r.
i 3 stycznia 2019 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu
zarządzającego, a także w postanowieniach umów o zarządzanie nie zawarto
zapisów wyłączających prawo do odprawy dla Prezesa Zarządu w razie jego
rezygnacji z funkcji. Było to niezgodne z § 6 ust. 7 pkt 3 obowiązującej uchwały
zgromadzenia wspólników z 28 września 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia członka zarządu. Ponadto stosownie do art. 7 ustawy
o wynagrodzeniach w spółkach, jednym z warunków przyznania odprawy jest
złożenie przez spółkę jednostronnego oświadczenia woli o rozwiązaniu albo
wypowiedzeniu umowy o zarządzanie.

73

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
W związku z rezygnacją Prezesa Zarządu spółki z dniem 30 listopada 2018 r.,
w grudniu 2018 r. została mu wypłacona odprawa w wysokości przewidzianej
umową o zarządzanie.
W związku z ustaleniami kontroli, rada nadzorcza MPRD 30 czerwca 2020 r.
podjęła uchwałę Nr VIII/27/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/11/2019
z 3 stycznia 2019 r., na mocy której wyłączyła prawo do odprawy członka
zarządu w razie złożenia rezygnacji. W tym samym dniu został zawarty Aneks
nr 1 do umowy o zarządzanie, dostosowujący jej treść do uchwały rady nadzorczej z 30 czerwca 2020 r.

Publikowanie w BIP
uchwał w sprawie
zasad kształtowania
wynagrodzeń
w urzędach w Lublinie
i Białej Podlaskiej,
zaniechania w urzędach
w Chełmie i Puławach

Nieskuteczny nadzór
nad doborem
i wynagradzaniem
członków rad nadzorczych
i zarządów spółek
komunalnych
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W uchwale zgromadzenia wspólników lubelskiej spółki MOSiR z 30 czerwca
2017 r. wskazano natomiast, iż odprawa może zostać przyznana w razie
rozwiązania albo wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron umowy,
jednakże Przewodniczący rady nadzorczej zastosował się do treści art. 7
ustawy o wynagrodzeniach w spółkach i naprawił błąd zgromadzenia
wspólników, zawierając w umowie o zarządzanie postanowienie zgodne
z ww. przepisem tej ustawy.

Stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o wynagrodzeniach w spółkach, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych urzędów w Lublinie i Białej Podlaskiej zostały opublikowane wszystkie uchwały
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń, podjęte przez zgromadzenia
wspólników spółek komunalnych objętych badaniami kontrolnymi. W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie miasta Puławy nie zostały opublikowane uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków
zarządu i uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków rady nadzorczej spółek PNP, PPNT, MPWiK, MZK Puławy, OPEC i ZUK.
Uchwały te zostały umieszczone w BIP dopiero 18 czerwca 2020 r., w trakcie kontroli NIK. Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Chełm opublikowano jedynie pierwsze uchwały zgromadzenia wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków
zarządów oraz zasad kształtowania wynagrodzeń członków rad nadzorczych, podjęte w okresie luty–czerwiec 2017. Nie zostały opublikowane
późniejsze uchwały, podejmowane we wrześniu i październiku 2017 r.
Skala i waga stwierdzonych nieprawidłowości świadczą o nieskutecznym
nadzorze nad doborem i wynagradzaniem członków zarządów i rad nadzorczych spółek komunalnych przez Prezydentów Miast: Lublin, Chełm,
Biała Podlaska.

6. ZAŁĄCZNIKI
6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Sprawdzenie, czy spółki komunalne prowadziły w sposób prawidłowy
działalność zmierzającą do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty
samorządowej, a sprawowany nad nimi nadzór właścicielski skutecznie
oddziaływał na funkcjonowanie spółek i realizację powierzonych im zadań
publicznych.

Cel główny kontroli

Sprawdzenie, czy:

Cele szczegółowe

Kontrolą objęto 12 jednostek, w tym: cztery urzędy miast i osiem spółek
komunalnych.

Zakres podmiotowy

Lata 2016–2019, z uwzględnieniem zdarzeń z okresu wcześniejszego, jeżeli
miały istotny wpływ na zagadnienia objęte kontrolą NIK.

Okres objęty kontrolą

1) g miny prawidłowo i skutecznie sprawowały nadzór właścicielski
nad spółkami komunalnymi?
2) spółki przestrzegały ustawowych ograniczeń prowadzenia działalności
gospodarczej przez gminy poza sferą użyteczności publicznej?
3) spółki stosowały praktyki ograniczające konkurencję lub naruszające
zbiorowe interesy konsumentów?
4) spółki zawierały i realizowały umowy zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych lub wewnętrznymi regulacjami prawnymi, z zachowaniem należytej dbałości o interes ekonomiczny spółki?
5) przedsięwzięcia inwestycyjne i kapitałowe spółek były prowadzone
w sposób prawidłowy, oszczędny i z zachowaniem zasady uzyskiwania
najlepszych efektów z danych nakładów oraz służyły zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej?
6) spółki rzetelne monitorowały sytuację ekonomiczno-finansową i wdrażały działania naprawcze w przypadku zagrożeń realizacji celów statutowych?
7) przestrzegano przepisów o zasadach doboru i wynagradzania członków
zarządów i rad nadzorczych?
Legalność, rzetelność i gospodarność.

Kryteria kontroli

W trakcie kontroli, w trybie art 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK zasięgano
informacji od 20 podmiotów, w tym: GUS, spółek komunalnych, Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Działania na podstawie
art. 29 ustawy o NIK

W niniejszej kontroli nie brały udziału inne organy kontroli.

Udział innych organów
kontroli na podstawie
art. 12 ustawy o NIK

Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie od 15 kwietnia 2020 r.
do 15 września 2020 r. Wyniki kontroli przedstawiono w 12 wystąpieniach
pokontrolnych, w których sformułowano 134 wnioski pokontrolne. Z informacji o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych według stanu na 22 stycznia 2021 r. wynika, że zrealizowano 117 wniosków, dziewięć wniosków
pozostaje w trakcie realizacji, osiem wniosków nie zostanie zrealizowanych.

Pozostałe informacje

Do pięciu wystąpień pokontrolnych zgłoszono 46 zastrzeżeń podlegających
merytorycznemu rozpoznaniu. Spółka MOSiR złożyła zastrzeżenia po terminie, w związku z czym dyrektor Delegatury NIK w Lublinie postanowie-
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niem odmówił ich przyjęcia, a następnie, w wyniku wniesienia zażalenia
na to postanowienie przez MOSiR, Prezes NIK utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie przyjęcia zastrzeżeń. Uchwałami Komisji
Rozstrzygających w NIK pięć zastrzeżeń uwzględniono w całości, 11 w części, a 30 oddalono.
Finansowe rezultaty kontroli wyniosły 86 247 168,36 zł, tj.:

A. F
 inansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości wyniosły
86 245 666,08 zł, w tym:
1. U
 szczuplenia środków lub aktywów – 6 319 764,75 zł
2. K
 woty nienależnie uzyskane – 391 299,59 zł

3. K
 woty wydatkowane z naruszeniem prawa – 21 933 210,20 zł

4. K
 woty wydatkowane w następstwie działań stanowiących naruszenie prawa – 35 215 070,14 zł

5. K
 woty wydatkowane z naruszeniem zasad należytego zarządzania
finansami – 6 312 771,89 zł
6. S prawozdawcze skutki nieprawidłowości – 11 877 052,93 zł

7. P
 otencjalne finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości
– 4 196 496,58 zł

B. Korzyści finansowe (pozyskane pożytki finansowe) – 1502,28 zł.

W związku z ustaleniami kontroli – do dnia 31 stycznia 2021 r. – zostało
skierowane jedno zawiadomienie do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw z art. 77 pkt 1 i art. 79 pkt 2 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości i dwa zawiadomienia do Prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych w związku z niestosowaniem przepisów
ustawy Pzp (art. 200 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Pzp).
Wykaz jednostek
kontrolowanych

Kontrolę przeprowadziła Delegatura NIK w Lublinie.
Lp.

Nazwa jednostki
kontrolowanej

Imię i nazwisko kierownika
jednostki kontrolowanej

Ocena
kontrolowanej
działalności*)

1.

Urząd Miasta Lublin

Krzysztof Żuk
– Prezydent Miasta Lublin

w formie
opisowej

2.

Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji „Bystrzyca”
w Lublinie Spółka z o.o.
w Lublinie

Grzegorz Szymański – Prezes Zarządu
od 22 grudnia 2015 r.
do 31 stycznia 2016 r.,
Jacek Czarecki – Prezes Zarządu
od 1 lutego 2016 r.
do 7 lutego 2020 r.,

negatywna

Marek Spuz vel Szpos – Prezes Zarządu
od 7 lutego 2020 r.
3.
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Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne – Lublin
– Spółka z o.o. w Lublinie

Tomasz Fulara – Prezes Zarządu

w formie
opisowej
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Lp.

4.

Nazwa jednostki
kontrolowanej

Imię i nazwisko kierownika
jednostki kontrolowanej

Urząd Miasta Chełm

Agata Fisz – Prezydent Miasta Chełm
od 2 grudnia 2014 r.
do 4 listopada 2018 r.,
Jakub Banaszek – Prezydent Miasta Chełm
od 5 listopada 2018 r.

5.

6.

7.

8.

9.

Chełmski Park Wodny
i Targowiska Miejskie
Spółka z o.o. w Chełmie

Miejskie Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych
Spółka z o.o. w Chełmie

Urząd Miasta
Biała Podlaska

Miejski Zakład
Komunikacyjny
w Białej Podlaskiej
Spółka z o.o.

Bialskie Wodociągi
i Kanalizacja
„WOD-KAN” Spółka z o.o.
w Białej Podlaskiej

Ocena
kontrolowanej
działalności*)

w formie
opisowej

Zbigniew Mazurek – Prezes Zarządu
od 1 lipca 2013 r. do 1 marca 2019 r.
Grzegorz Orzełowski – Prezes Zarządu
od 1 marca 2019 r. do 1 sierpnia 2019 r.

w formie
opisowej

i Artur Juszczak – Prezes Zarządu
od 2 sierpnia 2019 r.
Krzysztof Mazurek – Prezes Zarządu
od 12 marca 2012 r. do 3 lutego 2017 r.,
Sebastian Łukowiec – Prezes Zarządu
od 3 lutego 2017 r. do 30 listopada 2018 r.,

negatywna

Andrzej Serafin – Prezes Zarządu
od 4 stycznia 2019 r.
Dariusz Stefaniuk – Prezydent
Miasta Biała Podlaska
od 5 grudnia 2014 r.
do 19 listopada 2018 r.,
Michał Litwiniuk – Prezydent
Miasta Biała Podlaska
od 20 listopada 2018 r.
Bogdan Kozioł – Prezes Zarządu
od dnia 10 czerwca 2015 r.
do dnia 28 lutego 2019 r.,

w formie
opisowej

negatywna

Krzysztof Trochimiuk – Prezes Zarządu
od 1 marca 2019 r.
Zygmunt Król – Prezes Zarządu
od 15 listopada 1995 r.
do 21 kwietnia 2017 r.,
Mirosław Kapłan – Prezes Zarządu
od 21 kwietnia 2017 r.
do 14 stycznia 2019 r.

w formie
opisowej

Janusz Bystrzyński – Prezes Zarządu
od 14 stycznia 2019 r.

10.

Urząd Miasta Puławy

Janusz Grobel – Prezydent Miasta
Puławy od 8 grudnia 1994 r.
do 21 listopada 2018 r.,
Paweł Maj – Prezydent Miasta Puławy
od 22 listopada 2018 r.

11.

Przedsiębiorstwo
„Nieruchomości Puławskie”
Spółka z o.o. w Puławach

w formie
opisowej

Anna Pacocha – Prezes Zarządu
od 1 października 2013 r.
do 30 czerwca 2016 r.,
Ryszard Giedyk – Prezes Zarządu
od 1 lipca 2016 r. do 9 września 2019 r.,

negatywna

Andrzej Ryl – Prezes Zarządu
od 9 września 2019 r.
12.

Puławski Park
Naukowo-Technologiczny
Spółka z o.o. w Puławach

Tomasz Szymajda – Prezes Zarządu

w formie
opisowej

*) pozytywna/negatywna/w formie opisowej
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6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych
Zadania publiczne
realizowane
przez gminy

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady funkcjonowania samorządu gminnego jest ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(„usg”). Stosownie do art. 7 ust. 1 tej ustawy zadaniem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Katalog spraw objętych tym zadaniem nie jest katalogiem zamkniętym. Według art. 6 ust. 1 usg do zakresu
działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym,
niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w sprawach, o których mowa w ust. 1, należy
do gminy (ust. 2). Powołując zasadę legalizmu, trzeba jednak przyjąć,
że zadania publiczne muszą być skonkretyzowane na poziomie ustawowym. Nawet w zakresie zadań wykonywanych w formach niewładczych
potencjalnie następuje ingerencja w sferę objętą wolnością podmiotów
prywatnych (np. uczestnictwo gminy w rynku). Wyrażenie „w szczególności” przy wyliczeniu zadań własnych należy rozumieć jako założenie, że
nie wszystkie zadania wynikające z ustaw szczególnych muszą być w nim
uwzględnione. Przepis art. 6 usg powtarza za Konstytucją RP domniemanie właściwości gminy i stanowi jedno z unormowań dotyczących podstawowych kwestii ustrojowych. Nie należy więc tej regulacji traktować jako
ogólnej klauzuli kompetencyjnej, pozwalającej działać gminie w niezdefiniowanej z góry sferze. Oznacza to, że jednostki samorządu terytorialnego
nie mogą wykraczać poza ustawowo określoną listę ich zadań w drodze
ich rozszerzania przez same organy samorządowe wszędzie tam, gdzie
uznają to za stosowne, biorąc za kryterium tylko to, że dana kwestia dotyczy spraw lokalnych. Tezę tę potwierdza orzecznictwo konstytucyjne (zob.
zwłaszcza wyrok TK z dnia 26 maja 1998 r., K. 17/98, OTK ZU 1998, nr 4,
poz. 48 oraz wyrok TK z dnia 26 czerwca 2001 r., U 6/00, OTK 2001, nr 5,
poz. 122)68. W tym kierunku należy też interpretować art. 7 ust. 1 zdanie
pierwsze usg, nie należy rozumieć tego przepisu jako dopuszczającego
samodzielne określanie przez gminę zadań niewskazanych w ustawach69.

Według art. 8 ust. 1 usg ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek
wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także
z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Z ust. 2 wynika, że zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia
z organami tej administracji. Przepis art. 8 ust. 2a usg stanowi, że gmina
może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania
z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego. Do wyłącznej kompetencji rady gminy
należy podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa

68 Zob. C. Banasiński, K.M. Jaroszyński, Komentarz do art. 1 ustawy o gospodarce komunalnej,
opubl. w bazie LEX.
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69 Zob. K. Jaroszyński (w:) Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw
o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, red. r. Hauser, Z. Niewiadomski, Warszawa
2011, s. 86–88. Zob. też C. Banasiński, K.M. Jaroszyński, Komentarz do art. 9 ustawy o gospodarce
komunalnej, opubl. w bazie LEX, M. Szydło, Komentarz do art. 9 ustawy o gospodarce komunalnej,
opubl. w bazie LEX.

ZAŁĄCZNIKI
w art. 8 ust. 2 i 2a usg (art. 18 ust. 2 pkt 11 usg). Ponadto według art. 9
ust. 1 usg w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Stosownie do art. 9 ust. 4 usg przywołane w art. 7 ust. 1 tej ustawy zadania, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych
potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych
są zadaniami użyteczności publicznej. Potrzeby o charakterze użyteczności publicznej mają charakter elementarny, absolutny oraz podstawowy
(występują przy tym powszechnie), co wpływa na usztywnienie popytu
na usługi zaspokajające te potrzeby. Usługi te mogą być podzielone na te
występujące w dziedzinie:
– infrastruktury technicznej (np. dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, dostarczanie energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła, usługi
transportu zbiorowego, oczyszczanie i odwadnianie miast, utrzymanie cmentarzy komunalnych, utrzymanie zieleni miejskiej, organizacja
oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej) oraz
– infrastruktury społecznej (np. pomoc społeczna, opieka zdrowotna, edukacja i oświata publiczna, prowadzenie bibliotek).

Zadania
użyteczności
publicznej

Zgodnie z art. 9 ust. 2 usg, gmina oraz inna gminna osoba prawna może
prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie. Taka działalność może być podejmowana, o ile przyczynia się do
realizacji zadań jednostki samorządu terytorialnego. Poza sferą użyteczności
publicznej gmina może tworzyć spółki prawa handlowego i przystępować
do nich wyłącznie w przypadkach określonych w art. 10 ust. 1–3 ugk, tj.:
– w sytuacji, gdy spełnione zostaną łącznie dwa warunki: 1) istnieją niezaspokojone potrzeby wspólnoty samorządowej na rynku lokalnym,
2) występujące w gminie bezrobocie w znacznym stopniu wpływa ujemnie
na poziom życia wspólnoty samorządowej, a zastosowanie innych działań
i wynikających z obowiązujących przepisów środków prawnych nie doprowadziło do aktywizacji gospodarczej, a w szczególności do znacznego ożywienia rynku lokalnego lub trwałego ograniczenia bezrobocia (ust. 1);
– jeżeli zbycie składnika mienia komunalnego mogącego stanowić wkład
niepieniężny gminy do spółki albo też rozporządzenie nim w inny sposób
spowoduje dla gminy poważną stratę majątkową (ust. 2).

Ograniczenia
prowadzenia
działalności
gospodarczej
przez gminy

Usługi o charakterze użyteczności publicznej są zawsze usługami
powszechnie dostępnymi70.

Powyższe ograniczenia nie mają jednak zastosowania do posiadania przez
gminy akcji lub udziałów spółek zajmujących się czynnościami bankowymi,
ubezpieczeniowymi oraz działalnością doradczą, promocyjną, edukacyjną
i wydawniczą na rzecz samorządu terytorialnego, a także innych spółek
ważnych dla rozwoju gminy, w tym prowadzących działalność w zakresie budownictwa mieszkaniowego na wynajem, w tym również związany

70 Por. E. Wojciechowski, Samorząd terytorialny w warunkach gospodarki rynkowej, Warszawa 1997,
s. 19–22.
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z uprawnieniem do nabycia przez najemcę własności lokalu w przyszłości, oraz klubów sportowych działających w formie spółki kapitałowej
(ust. 3)71.

Przepisy art. 10 ust. 1–3 nie zawierają jednoznacznych rozstrzygnięć, lecz
oparte są na pojęciach niedookreślonych („niezaspokojone potrzeby”,
„w znacznym stopniu wpływa ujemnie”, „znaczne ożywienie rynku”,
„poważna strata majątkowa”, „ważne dla rozwoju gminy” itp.). Interpretacja tych przepisów musi pozostawać w związku z celem ustawy
o gospodarce komunalnej, zaś z celu ustawy wynika, że gminy nie mogą
prowadzić komercyjnej działalności gospodarczej o charakterze czysto zarobkowym. Dopuszczalna jest natomiast zarobkowa gospodarka
komunalna, pod warunkiem że pozostawać ona będzie w związku
z zadaniami własnymi gmin, o których mowa w art. 6 i 7 usg oraz
w przepisach szczególnych. Tym samym interpretacja przepisów
art. 10 ust. 1–3 ugk i zawartych w nich pojęć niedookreślonych musi
zawsze prowadzić do wykładni zawężającej, której zasadniczą przesłanką powinno być wykazanie związku art. 10 ust. 1–3 ugk z art. 6,
art. 7 i art. 18 ust. 1 usg. Każda inna interpretacja otwiera dla gmin
możliwość prowadzenia komercyjnej działalności zarobkowej, niezwiązanej w ogóle z zadaniami gmin. Gminy obowiązuje zakaz podejmowania działalności nieprzewidzianej wprost ustawą i dotyczy on
posiadania przez samorząd akcji lub udziałów w spółkach, których
przedmiot działalności nie odpowiada zadaniom własnym gminy.
Bez znaczenia jest poziom udziału gminy w spółce i nie musi ona kontrolować działalności spółki, żeby uznać, że włączyła się w prowadzoną przez
spółkę działalność. Jeżeli działająca poza sferą użyteczności publicznej
spółka z udziałem gminy uczestniczy w podmiocie (np. w spółce zależnej)
prowadzącym działalność poza sferą użyteczności publicznej, to wówczas
– uwzględniając fakt, iż sama spółka z udziałem gminy może prowadzić taką
działalność tylko i wyłącznie na warunkach określonych w art. 10 ust. 1–3
u.g.k. – również podmiot, w którym ta spółka uczestniczy powinien to czynić przy spełnieniu przesłanek określonych w tym artykule. Jeżeli bowiem
podmiot taki prowadziłby omawianą działalność bez respektowania przesłanek określonych w powołanym przepisie, to wówczas również samej
(działającej poza sferą użyteczności publicznej) spółce z udziałem gminy
można by zarzucić, że prowadzi swoją działalność (choćby tylko pośrednio,
tj. poprzez udział w innym podmiocie) z naruszeniem warunków wyspecyfikowanych w tym przepisie (zarzut taki byłby zresztą zasadny także
w odniesieniu do macierzystej gminy)72.
Przepis art. 10 ust. 1 ugk zakazuje zaangażowania przez gminy w przedsięwzięcia, w wyniku których zamiast wzrostu podaży miejsc pracy i rozwoju
gospodarczego mogłaby nastąpić kolizja interesów gminy (spółki) z innymi
przedsiębiorcami na tym samym rynku, a ewentualna interwencja gminy
zamiast polepszyć poziom zatrudnienia mogłaby prowadzić do upadku

71 Przepis w brzmieniu obowiązującym od 22 sierpnia 2018 r. (dodany został fragment dotyczący
spółek prowadzących działalność w zakresie budownictwa mieszkaniowego na wynajem, w tym
również związany z uprawnieniem do nabycia przez najemcę własności lokalu w przyszłości).
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72 Zob. M. Szydło, Komentarz do art. 10 i art. 10b ustawy o gospodarce komunalnej, opubl. w bazie LEX.
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przedsiębiorstw prywatnych – w konkurencji z silniejszym zazwyczaj
(stabilniejszym) przedsiębiorstwem, opartym na kapitale publicznym. Przepis ten nie pozwala na jednoznaczną odpowiedź na pytanie, czy gmina winna
wyjść z rynku w sytuacji, gdy w trakcie prowadzonej działalności odpadną
przesłanki zawarte w ust. 1. Wydaje się, że w przypadku gdy – na skutek skargi
prywatnego przedsiębiorcy w trybie art. 101 usg – sąd administracyjny stwierdzi, że określona działalność jest niedopuszczalna i narusza interes skarżącego, gmina powinna z prowadzonej działalności się wycofać73.

Prowadzenie przez podmioty publiczne (w tym też przez jst) działalności gospodarczej niemal zawsze doprowadza do ograniczenia (naruszenia)
gwarantowanej konstytucyjnie wszystkim jednostkom wolności działalności gospodarczej. Jest tak przy tym bez względu na to, że ta działalność gospodarcza jest prowadzona w formach prawa prywatnego (a więc
np. w formie spółki prawa handlowego). Kapitał publiczny (występujący
chociażby pod postacią spółek z udziałem jst) jest zazwyczaj silniejszy i ma
o wiele większe możliwości zdobywania (monopolizowania) określonych
rynków niż kapitał prywatny. Biorąc to pod uwagę, prowadzoną przez podmioty publiczne działalność gospodarczą należałoby traktować dokładnie
tak samo, jak każde inne działanie podejmowane przez podmioty publiczne
(a więc przez podmioty zobowiązane do przestrzegania praw i wolności
jednostek), które ogranicza wolność gospodarczą jednostek. W takim układzie działalność ta dla swojej legalności (a mówiąc bardziej konkretnie
– dla swojego „usprawiedliwienia” i bycia przez to „usprawiedliwionym”
naruszeniem wolności gospodarczej) wymaga spełnienia dokładnie tych
samych warunków, które musi spełnić każde inne działanie podmiotów
publicznych (tj. państwa i jednostek samorządu terytorialnego) ograniczające wolność działalności gospodarczej. Mianowicie, jak to jednoznacznie wynika z art. 22 Konstytucji RP, działanie takie musi być przewidziane
ustawą (warunek formalny), zaś za koniecznością jego podjęcia musi przemawiać „ważny interes publiczny”, przy czym działanie to względem usprawiedliwiającego je ważnego interesu publicznego musi być proporcjonalne
(warunek materialny)74. Zakazane jest w szczególności stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (art. 24 uokk). Według
art. 24 ust. 2 uokk przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami zachowanie przedsiębiorcy, w szczególności:

Ochrona konkurencji
i praw konsumentów

– n
 aruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej
i pełnej informacji (pkt 2);
– nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji (pkt 3).

Stosownie do art. 25 uokk ochrona zbiorowych interesów konsumentów
przewidziana w ustawie nie wyłącza ochrony wynikającej z innych ustaw,
w szczególności z przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom
rynkowym i przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ponadto
73 Zob. C. Banasiński, K.M. Jaroszyński, Komentarz do art. 10 ustawy o gospodarce komunalnej,
opubl. w bazie LEX.

74 Zob. M. Szydło, Komentarz do art. 9 ustawy o gospodarce komunalnej, opubl. w bazie LEX
i cyt. tam literaturę.
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Spółki komunalne

zgodnie z art. 10 ust. 5 ugk, tworzenie i przystępowanie do spółek prawa
handlowego przez gminę w przypadkach, o których mowa w ust. 1–3
odbywa się na zasadach gwarantujących zachowanie uczciwej i wolnej
konkurencji oraz przestrzeganie zasad równego traktowania, przejrzystości i proporcjonalności.

Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa, stosownie do art. 9 ust. 3 usg,
ustawa o gospodarce komunalnej („ugk”). Gospodarka komunalna może
być prowadzona przez gminę w szczególności w formie spółek prawa
handlowego. Wybór sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej należy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, do rady gminy
(art. 4 ust. 1 ugk). W tym celu gmina może tworzyć – stosownie do art. 9
ust. 1 ugk – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne (lub
do nich przystępować).

Dla potrzeb niniejszej kontroli spółkami komunalnymi są spółki, których
zadaniem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej,
w których właścicielem (jedynym lub jednym z wielu) jest gmina (spółki
z udziałem gminy). Utworzenie spółki, jak i przystąpienie do spółki wymagają podjęcia stosownej uchwały przez organ stanowiący jst (art. 18 ust. 2
pkt 9 lit. f usg). Możliwość tworzenia i przystępowania do spółek trzeba
zawsze rozpatrywać w kontekście celów gospodarki komunalnej, które
dotyczą wykonania zadań jst. Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. (wyrok z dnia 18 lutego 2015 r IV SA/Gl 503/14,
LEX nr 1652486): „W świetle przywołanych uregulowań można bezspornie wskazać, że istnieje przepis prawa, który pozwala gminie przystąpić
do spółki prawa handlowego, jeżeli spółka taka będzie zajmować się wykonywaniem ciążących na niej zadań własnych. Zadania te muszą być wykonywane w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej,
a więc mieszkańców tej gminy. Gdyby spółka kapitałowa, do której przystępuje gmina, prowadziła również działalność wykraczającą poza realizację
zadań spoczywających na gminie, to wówczas niejako pośrednio również
i gmina byłaby zaangażowana w działalność wykraczającą poza spoczywające na niej z mocy ustawy bądź porozumienia zawartego z organami administracji rządowej zadania. Tego zaś w żadnym wypadku czynić gminom nie
wolno” (zob. także M. Szydło, Ustawa o gospodarce komunalnej...)75.

Nadzór właścicielski
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Do spółek komunalnych mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów odrębnych,
w szczególności ustawy o gospodarce komunalnej.

Gmina, jako wspólnik (udziałowiec, akcjonariusz) spółki komunalnej zobowiązana jest do sprawowania nad nią nadzoru właścicielskiego. Wynika
to w szczególności z obowiązku zachowania szczególnej staranności przy
wykonywaniu zarządu mienia komunalnego zgodnie z przeznaczeniem
75 Zob. C. Banasiński, K.M. Jaroszyński, Komentarz do art. 9 ustawy o gospodarce komunalnej,
opubl. w bazie LEX, M. Szydło, Komentarz do art. 9 ustawy o gospodarce komunalnej, opubl.
w bazie LEX. Według M. Szydło jst nie mogą tworzyć i przystępować do spółek, które albo
w ogóle nie będą się zajmowały wykonywaniem zadań publicznych macierzystych jednostek
samorządu, albo też będą wprawdzie zadania te realizowały, ale równocześnie będą zajmowały
się (chociażby ubocznie) jakąkolwiek inną działalnością.

ZAŁĄCZNIKI
i jego ochrony (art. 50 ust. 1 usg). W spółkach z jednoosobowym udziałem
gminy wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników
wypełnia, stosownie do art. 12 ust. 4 ugk, jednoosobowo wójt (burmistrz,
prezydent miasta). Do wyłącznej kompetencji zgromadzenia wspólników
(art. 228 i 393 Ksh) należy m.in. podjęcie uchwał w sprawie:
– rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki,
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
– postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej
przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
– zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
– nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału
w nieruchomości, jeżeli umowa spółki/statut nie stanowi inaczej.

Według art. 212 § 1 Ksh prawo kontroli służy każdemu wspólnikowi spółki
z o.o. W tym celu wspólnik lub wspólnik z upoważnioną przez siebie osobą
może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty spółki, sporządzać
bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień od zarządu. Z art. 213 § 3 Ksh
wynika jednak, że umowa spółki może wyłączyć albo ograniczyć indywidualną kontrolę wspólników.
Ponadto podmioty uprawnione do wykonywania praw udziałowych w spółkach komunalnych (organy wykonawcze jst) są zobowiązane ukształtować
zasady wynagradzania organów władz spółek komunalnych, przysługują
im również kompetencje w zakresie powoływania i odwoływania członków
rad nadzorczych oraz określania wymogów, jakie musza spełniać kandydaci
na członka rady nadzorczej i zarządu spółki komunalnej.
Bezpośredni nadzór nad działalnością spółek z udziałem gmin sprawują
rady nadzorcze, a formalne ramy tego nadzoru określają przepisy ustawy
Kodeks spółek handlowych76.

Zgodnie z art. 10a ust 2 ugk do rad nadzorczych w spółkach z udziałem
jednostek samorządu terytorialnego stosuje się przepisy Kodeksu spółek
handlowych, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o gospodarce komunalnej. Przepisy art. 10a ugk nie wprowadzają żadnych wyłączeń przepisów
kodeksu spółek handlowych w odniesieniu do liczby członków rady nadzorczej. Zgodnie z art. 215 § 1 i art. 385 Ksh rada nadzorcza składa się co
najmniej z trzech członków powoływanych i odwoływanych uchwałą
wspólników/przez walne zgromadzenie.

Rada nadzorcza

Odrębności unormowań ustawy o gospodarce komunalnej, dotyczące rad
nadzorczych, odnoszą się do następujących kwestii:
– obowiązku powoływania rad nadzorczych w spółkach z udziałem jst
(art. 10a ust. 1 ugk)77;

76 Tytuł III Spółki kapitałowe, Dział I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rozdział 3 Organy
spółki, Oddział 2 Nadzór oraz Tytuł III Spółki kapitałowe, Dział II Spółka akcyjna, Rozdział 3
Organy spółki, Oddział 2 Nadzór.

77 Zob. C. Banasiński, K.M. Jaroszyński, Komentarz do art. 10a ustawy o gospodarce komunalnej,
opubl. w bazie LEX.
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– c zasu trwania okresu kadencji członków rad nadzorczych w spółkach z większościowym udziałem jst (art. 10a ust. 3 ugk);
– kwalifikacji kandydatów na członków rad nadzorczych i szczególnych
zakazów kierowanych do nich, jeżeli wskazuje ich podmiot reprezentujący jst lub komunalną osobę prawną w zakresie wykonywania praw
z akcji (udziałów) (art. 10a ust. 5 ugk).

W spółkach z większościowym udziałem gminy kadencja rady nadzorczej
trwa 3 lata (art. 10a ust. 3 ugk). Oznacza to, że do spółek z udziałem gminy
mniejszym lub równym 50% mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek
handlowych: W spółkach z o.o. kadencja członków rady nadzorczej trwa rok,
chyba że umowa spółki stanowi inaczej (art. 216 § 1 Ksh), zaś w spółkach
akcyjnych wynika wprost ze statutu spółki, z tym że nie może trwać dłużej
niż lat pięć (art. 386 § 1 Ksh). Przepis art. 10a ust. 3 ugk normuje wyłącznie
kwestię kadencji członka rady z większościowym udziałem jst, reprezentującego w spółce tę jednostkę, nie zaś kadencję całej rady nadzorczej. Kadencja rady nie musi pokrywać się z kadencją określonego jej członka. Oznacza
to, że inne podmioty zaangażowane kapitałowo w spółkę z większościowym
udziałem gminy mogą ukształtować czas trwania kadencji osób ich reprezentujących zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych78.

Stosownie do art. 10a ust. 5 ugk w brzmieniu obowiązującym od 29 marca
2019 r.79 podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego lub
komunalna osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z udziałów i akcji
przysługujących tym podmiotom, jako kandydata na członka organu nadzorczego wskazuje osobę, która spełnia wymogi, o których mowa w art. 19
ust. 1–3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym80, z wyłączeniem wymogu posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób
prawnych. Do członków organu nadzorczego wskazanych przez podmiot
reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego lub komunalną osobę
prawną stosuje się odpowiednio przepis art. 19 ust. 6 ustawy o zasadach
zarządzania mieniem państwowym81.
78 Zob. C. Banasiński, K.M. Jaroszyński, Komentarz do art. 10a ustawy o gospodarce komunalnej,
opubl. w bazie LEX.

79 Przed tą datą przepis ten odnosił się wprost jedynie do wykonywania praw z akcji. Powielono
przy tym w zmienionych regulacjach ustawy o gospodarce komunalnej brzmienie odpowiednich
przepisów ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, prowadząc do pewnych
niejasności. Wyrażony został pogląd, że niewątpliwie chodzi również o udziały w spółkach
z o.o., ponieważ cały art. 10a również do tych spółek się odnosi. Ustawa o zasadach zarządzania
mieniem państwowym w art. 2 pkt 2 nakazuje przez akcje rozumieć również udziały, o czym
zapewne zapomniano, normując art. 10a ust. 5 ugk na wzór art. 19 ust. 1 powołanej ustawy.
Szerokie rozumienie pojęcia akcji w ustawie, z której zaczerpnięto wzór regulacji, potwierdza
jednak tezę, że wymogi stawiane kandydatom na członków rad nadzorczych obejmują wszystkie
spółki, do których odnosi się art. 10a, w tym spółki z o.o. – zob. C. Banasiński, K.M. Jaroszyński,
Komentarz do art. 10a ustawy o gospodarce komunalnej, opubl. w bazie LEX.

80 Dz. U. z 2020 r. poz. 735, ze zm.
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81 W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 28 marca 2019 r. przepis ten miał brzmienie: Podmiot
reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego lub komunalną osobę prawną w zakresie
wykonywania praw z akcji przysługujących tym podmiotom, jako kandydata na członka organu
nadzorczego wskazuje osobę, która spełnia wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy
z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259 oraz z
2017 r. poz. 624), z wyłączeniem posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem
Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.

ZAŁĄCZNIKI
Przepis art. 10b ugk rozciąga wymogi i ograniczenia przewidziane w art. 10a
ugk także na spółki zależne od tych spółek, w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4
Ksh82, z tym że do członków rady nadzorczej spółki zależnej, reprezentujących w tej spółce spółkę z udziałem jednostki samorządu terytorialnego stosuje się odpowiednio przepis art. 19 ustawy o zasadach zarządzania mieniem
państwowym, z wyłączeniem posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw
spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.

Do końca 2016 r. członkowie rady nadzorczej, reprezentujący w spółce jednostkę samorządu terytorialnego, byli na mocy art. 10a ust. 4 ugk powoływani
spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach
o komercjalizacji i prywatyzacji. Do członków rad nadzorczych spółek z udziałem samorządu gminnego, reprezentujących gminę stosowało się odpowiednio
ograniczenia przewidziane w art. 13 ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (art. 10a ust. 5 ugk). Osoby te nie mogły m.in. wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami lub mogłyby
wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

Stosownie do art. 201 i 368 Ksh zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków.
Według art. 10a ust. 6 ugk członków zarządu spółek z udziałem jst (niezależnie od stopnia zaangażowania kapitałowego jst) powołuje i odwołuje rada
nadzorcza. Przepis ten ma charakter bezwzględnie obowiązujący, a zatem
nie ma możliwości jego modyfikacji w drodze umowy lub statutu spółki
(zob. wyrok SA w Warszawie z 25.04.2007 r., sygn. akt VI ACa 1364/06,
LEX nr 682871).

Zarząd

Zgodnie z art. 10a ust. 7 ugk w brzmieniu obowiązującym od 29 marca
2019 r. podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego lub
komunalna osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z udziałów i akcji
przysługujących tym podmiotom, są obowiązane podejmować działania
mające na celu określenie, w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub
zgromadzenia wspólników, w statucie spółki, lub umowie spółki, wymogów, jakie musi spełniać kandydat na członka organu zarządzającego, określonych w art. 22 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym83.
82 Tj. do takiej spółki, która: a) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów
na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik,
bądź w zarządzie innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), także na podstawie porozumień z innymi
osobami, lub b) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu
innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie
porozumień z innymi osobami, lub c) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości
członków rady nadzorczej innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni
zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub d) członkowie jej zarządu stanowią
więcej niż połowę członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni
(spółdzielni zależnej), lub e) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce
osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie
porozumień z innymi osobami, lub f) wywiera decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej
zależnej albo spółdzielni zależnej, w szczególności na podstawie umów określonych w art. 7.

83 W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 28 marca 2019 r. przepis ten miał brzmienie: Podmiot
reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego lub komunalną osobę prawną w zakresie
wykonywania praw z akcji przysługujących tym podmiotom, jest obowiązany podejmować
działania mające na celu określenie, w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub w statucie
spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, wymogów jakie musi spełniać kandydat
na członka organu zarządzającego, określonych w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.
o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
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Zakazy zasiadania
we władzach spółek
lub prowadzenia
działalności
gospodarczej

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych84, do obowiązków pracownika samorządowego
należy w szczególności bezstronne wykonywanie zadań. Szczegółowe regulacje zapobiegające konfliktowi interesów wynikającemu z łączenia zatrudnienia w urzędach administracji publicznej z wykonywaniem działalności
gospodarczej zawarto w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje
publiczne (dalej: ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej lub ustawa antykorupcyjna). Ustawa ta, w art. 2 pkt 6 określa ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, m.in. przez: wójtów
i ich zastępców (burmistrzów, prezydentów miast), skarbników i sekretarzy gmin, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi
oraz inne osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta); w art. 2 pkt 11 przez inne osoby pełniące funkcje
publiczne, jeżeli ustawa szczególna tak stanowi.
Przepisy art. 4 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej zakazują tym osobom w okresie zajmowania stanowiska lub
pełnienia funkcji m.in. bycia członkami zarządów, rad nadzorczych
lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego; bycia zatrudnionymi lub wykonywania innych zajęć w spółkach prawa handlowego,
które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowności; posiadania w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji
lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego
– w każdej ze spółek.

Według art. 10c ust. 1 pkt 2, 4 i 5 ugk85 jedna osoba może być członkiem
rady nadzorczej tylko w jednej spośród spółek, w których:
2) udział jednostek samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału
zakładowego lub 50% liczby udziałów albo akcji;
4) udział komunalnej osoby prawnej przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby udziałów albo akcji;
5) łączny udział podmiotów lub spółek, o których mowa w pkt 1–4, przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby udziałów albo akcji.

Zgodnie z art. 10c ust. 3 ugk, ww. ograniczenia nie dotyczą osób określonych w art. 6 ustawy antykorupcyjnej na zasadach wskazanych w tym
przepisie. Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej zakaz zajmowania stanowisk członków
zarządu i rad nadzorczych nie dotyczy ww. osób, o ile zostały wskazane
przez jednostki samorządu terytorialnego (lub inne osoby prawne jednostek samorządu terytorialnego); osoby te nie mogą zostać wskazane
do więcej niż dwóch spółek prawa handlowego z udziałem podmiotów
wskazujących te osoby.
84 Dz. U. z 2019 r. poz. 1282.
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85 Przepis ten obowiązuje od 15 września 2019 r. Poprzednio, analogiczne regulacje były zawarte
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi
podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136).

ZAŁĄCZNIKI
Sankcje za naruszenie ww. zakazów ustalono w art. 5 ustawy antykorupcyjnej: 1) wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta) – wygaśnięcie
ich mandatu, 2) wobec pozostałych osób wymienionych w pkt 6 – odwołanie lub rozwiązanie umowy o pracę najpóźniej po upływie miesiąca
od dnia, w którym właściwy organ powziął informację o naruszeniu zakazu,
3) wobec skarbnika i sekretarza gminy – odwołanie z pełnionej funkcji
przez radę gminy najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym przewodniczący rady gminy uzyskał informację o naruszeniu zakazu. Rozwiązanie i odwołanie we wskazanych wyżej przypadkach jest równoznaczne
z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52
§ 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Wybór lub powołanie do władz spółki z naruszeniem wskazanych wyżej
zakazów są z mocy prawa nieważne i nie podlegają wpisowi do właściwego
rejestru (art. 9).

Ograniczenia w zakresie wysokości wynagrodzenia dotyczące m.in. członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem samorządu gminnego,
obowiązujące od 9 września 2016 r., zostały uregulowane w przepisach
ustawy o wynagrodzeniach w spółkach. Ustawa ta reguluje sposób wykonywania uprawnień z akcji (termin ten odnosi się również do udziałów) przysługujących m.in. jednostkom samorządu terytorialnego lub ich związkom
komunalnym osobom prawnym w zakresie kształtowania wynagrodzeń
członków organów zarządzających i organów nadzorczych, a także wybranych postanowień umów zawieranych z członkami organów zarządzających
(art. 1 ust. 1). Ustawa ma zastosowanie m.in. do podmiotów reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, komunalne osoby
prawne w zakresie wykonywania praw z akcji przysługujących tym podmiotom, zwanych dalej „podmiotami uprawnionymi do wykonywania praw
udziałowych”. Według art. 2 ust. 1 ustawy o wynagrodzeniach w spółkach
podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych jest obowiązany
podejmować działania mające na celu ukształtowanie i stosowanie w spółce
zasad wynagradzania członków organu zarządzającego i członków organu
nadzorczego określonych ustawą. Z ust. 2 wynika, że wykonanie tego obowiązku polega w szczególności na:

Ograniczenia
wysokości
wynagrodzenia
w spółkach
komunalnych

1) d
 oprowadzeniu do głosowania przez walne zgromadzenie spółki (termin ten oznacza również zgromadzenie wspólników) projektów uchwał
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego spółki zgodnie z ustawą
oraz oddaniu głosów za ich uchwaleniem;

2) o
 debraniu od kandydata na członka organu nadzorczego wskazanego
przez podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych oświadczenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 (o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie
z ustawą).

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o wynagrodzeniach w spółkach projekt
uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu
zarządzającego oraz projekt uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, zwane dalej „uchwałami w sprawie
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wynagrodzeń”, przewidują, że wynagrodzenie całkowite członka organu
zarządzającego składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki. Część stałą
wynagrodzenia członka organu zarządzającego ustala się z uwzględnieniem skali działalności spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiąganych przychodów i wielkości zatrudnienia, w sposób określony w art. 4
ust. 2 ustawy o wynagrodzeniach w spółkach.

Zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o wynagrodzeniach w spółkach część
zmienna wynagrodzenia członka organu zarządzającego, stanowiąca
wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, uzależniona jest od
poziomu realizacji celów zarządczych86. Wagi celów zarządczych, a także
obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania są ustalane
dla poszczególnych lub wszystkich członków organu zarządzającego.
Część zmienna wynagrodzenia w spółce nie może przekroczyć co do zasady
50% wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego
w poprzednim roku obrotowym.
W art. 5 ustawy o wynagrodzeniach wskazano, że projekty uchwał w sprawie wynagrodzeń przewidują, że:

1) z członkiem organu zarządzającego spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

2) istnieje możliwość wypowiedzenia przez spółkę umowy, o której mowa
w pkt 1, przy czym umowa ta może określać różne terminy wypowiedzenia, zależne od okresu jej wykonywania, jednak nie dłuższe niż
3 miesiące, jak też może przewidywać, że termin wypowiedzenia
upływa z końcem miesiąca kalendarzowego;

3) c złonek organu zarządzającego nie będzie pobierał wynagrodzenia
z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych
od spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 uokk.

Z ust. 2 wynika, że projekty uchwał w sprawie wynagrodzeń mogą także
określać w szczególności:
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86 W ust. 6 wskazano przykładowo ww. cele zarządcze, tj.:
1) w zrost zysku netto albo zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację
albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników;
2) osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży;
3) w
 artość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej
działalności operacyjnej lub finansowej;
4) zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
5) realizacja strategii lub planu restrukturyzacji;
6) o
 siągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności
finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;
7) realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności,
terminowości realizacji;
8) z miana pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów
lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów;
9) realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników.

ZAŁĄCZNIKI
1) u
 prawnienia członków organu zarządzającego do korzystania z określonych urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki;
2) w
 ysokość odprawy dla członków organu zarządzającego, o której mowa
w art. 7;

3) w ysokość i warunki przyznania członkom organu zarządzającego
odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji, o którym mowa w art. 8;

4) w jakiej części wypłata wynagrodzenia uzupełniającego jest uzależniona od terminu, nie dłuższego niż 36 miesięcy, i warunków, w szczególności powodujących utratę prawa do otrzymania wynagrodzenia
uzupełniającego w całości albo w części, jeżeli w oznaczonym w umowie terminie zajdą okoliczności mające wpływ na realizację określonych w umowie celów zarządczych.

Stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy o wynagrodzeniach w spółkach projekt
uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu
nadzorczego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1, określa wysokość
wynagrodzenia miesięcznego członków organu nadzorczego w wysokości nieprzekraczającej iloczynu podstawy wymiaru oraz mnożnika wskazanych w tym przepisie.

Według art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o wynagrodzeniach w spółkach
w spółce, w stosunku do której podmiot określony w art. 1 ust. 1 posiada
uprawnienia takie jak przedsiębiorca dominujący w rozumieniu art. 4 pkt 3
uokk: 1) uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków
organu zarządzającego; 2) uchwała, o której mowa w art. 10 (z wyłączeniem informacji dotyczących celów zarządczych, wagi tych celów, a także
kryteriów ich realizacji i rozliczania, są jawne, nie podlegają ochronie
danych osobowych ani tajemnicy przedsiębiorstwa i są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej podmiotu uprawnionego do wykonywania praw udziałowych.
Ograniczenia w zakresie wysokości wynagrodzenia dotyczące m.in. członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem samorządu gminnego
obowiązujące do 8 września 2016 r. były unormowane w ustawie o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi87.

87 Według art. 21 ust. 1 ustawy o wynagrodzeniach w spółkach podmiot uprawniony do wykonywania
praw udziałowych jest obowiązany podjąć działania mające na celu ukształtowanie i stosowanie
w spółce zasad wynagradzania członków zarządu i członków rady nadzorczej, określonych
niniejszą ustawą, najpóźniej do dnia zwyczajnego zgromadzenia wspólników, którego
przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki
oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się w 2016 r.
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6.3. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej
działalności
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej – Dz. U.

z 2019 r. poz. 712, ze zm.

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – Dz. U. z 2020 r.

poz. 713, ze zm.

3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagro-

dzeń osób kierujących niektórymi spółkami – Dz. U. z 2020 r. poz. 1907,
ze zm.

4. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych – Dz. U.

z 2020 r. poz. 1526, ze zm.

5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – Dz. U. z 2020 r.

poz. 1740, ze zm.

6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

– Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.

7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania – Dz. U.
poz. 2038.

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – Dz. U. z 2020 r.

poz. 1333, ze zm.

9. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia-

łalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne – Dz. U.
z 2019 r. poz. 2399.

10. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem

państwowym – Dz. U. z 2020 r. poz. 735, ze zm.

11. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

– Dz. U. z 2020 r. poz. 1076, ze zm.

12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

– Dz. U. z 2020 r. poz. 1913.

13. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych upraw-

nieniach pracowników – Dz. U. z 2019 r. poz. 2181, ze zm.

14. Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących

niektórymi podmiotami prawnymi – Dz. U. z 2019 r. poz. 2136.

15. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

– Dz. U. z 2019 r. poz. 1500, ze zm.

16. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

– Dz. U. z 2019 r. poz. 1282.

17. Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli – Dz. U.

z 2020 r. poz. 1200.

18. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – Dz. U. z 2019 r.

poz. 351, ze zm.

90

ZAŁĄCZNIKI

6.4. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację
o wynikach kontroli
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów

5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Rzecznik Praw Obywatelskich

7. Sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju

8. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

9. Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

10. Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
11. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

12. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
13. Wojewoda Lubelski

14. Organy wykonawcze gmin miejskich
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6.5. Stanowiska Ministrów do informacji o wynikach kontroli

Sekretarz Stanu
Paweł Szefernaker
DKiN-KKN-0740-1-3/2021

Warszawa, /elektroniczny znacznik czasu/

Pan
Tadeusz Dziuba
Wiceprezes
Najwyższej Izby Kontroli

Szanowny Panie Prezesie,
w nawiązaniu do pisma Najwyższej Izby Kontroli z dnia 8 lutego 2021 r.1, uprzejmie przekazuję
stanowisko do Informacji o wynikach kontroli P/20/068 pt. Działalność spółek komunalnych
w województwie lubelskim.
Najwyższa Izba kontroli w wyniku przeprowadzonej kontroli, obok wniosków do organów
wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, wskazała na aktualność wniosków skierowanych do
Prezesa Rady Ministrów po kontrolach Realizacja zadań publicznych przez spółki tworzone przez jednostki
samorządu terytorialnego (P/14/019/KGP), Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami
komunalnymi (P/10/173/LWA), dotyczących podjęcia inicjatywy legislacyjnej w kierunku doprecyzowania
przepisów art. 10 ustawy z dnia 20 grudnia 1996br. o gospodarce komunalnej 2, określających zasady
tworzenia i przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do spółek handlowych poza sferą
użyteczności publicznej.
Odnosząc się do postulowanych przez NIK zmian w przepisach powołanej ustawy uprzejmie
informuję, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2017 r. przedstawił Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów stanowisko (zał. 1) na temat realizacji wniosków de lege ferenda sformułowanych przez
NIK w Informacji o wynikach kontroli realizacji zadań publicznych przez spółki tworzone przez jednostki
samorządu terytorialnego.
Jednocześnie nadmieniam, że stanowisko MSWiA zaprezentowane w odpowiedzi z dnia 27 marca
2017 r. w sprawie zmiany przepisów art. 10 ustawy o gospodarce komunalnej zostało podtrzymane
w piśmie Pełnomocnika Rządu do spraw Współpracy z Samorządem Terytorialnym z dnia 12 stycznia
2021 r. (zał. 2).
Z poważaniem
Paweł Szefernaker
Sekretarz Stanu w MSWiA

- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym Załączniki:
1. Pismo z dnia 27.03.2017 r., znak: DAP-WSUST-0740-1/2016.
2. Pismo z dnia 12.01.2021 r., znak: DAP-WSUST-0723-1/2021.
1
2

znak: LLU.430.005.2020.
(Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.).

ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa, Polska
mswia.gov.pl
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Pełnomocnik Rządu do spraw Współpracy
z Samorządem Terytorialnym
Sekretarz Stanu
Paweł Szefernaker
DAP-WSUST-0723-1/2021

Warszawa, /elektroniczny znacznik czasu/
Pan
prof. Michał Seweryński
Zastępca Przewodniczącego
Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Przewodniczący,
w odpowiedzi na pismo z dnia 16 grudnia 2020 r. (znak: BPS.DKS.KPCPP.0330.33.2020),
w którym zawarta została prośba o przedstawienie opinii na temat treści zawartych w petycji
w sprawie petycji Porozumienia Spółdzielni Mieszkaniowych w Rzeszowie dotyczącej zmiany
art. 10 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712,
z późn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713, z późn. zm.) uprzejmie wyjaśniam, co następuje.
Autorzy petycji wnoszą o zmianę:
- art. 10 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej, poprzez wyłączenie możliwości zakładania
gminnych spółek prawa handlowego działających poza sferą użyteczności publicznej
oraz przystępowania do nich, za wyjątkiem sytuacji gdy na rynku lokalnym istnieją
niezaspokojone potrzeby wspólnoty samorządowej, a w następstwie ogłoszenia przez gminę
takiej potrzeby w prasie lokalnej oraz na stronie BIP żaden z podmiotów nie zgłosił się;
- art. 10 ust. 3 ustawy o gospodarce komunalnej w celu doprecyzowania i enumeratywnego
wskazania wyjątków;
– dodanie przepisów przejściowych, w których gminy zostaną zobligowane do informowania
w prasie lokalnej i ogłaszania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej o występujących
problemach w zaspokajaniu potrzeb lokalnych;
– wprowadzenie obowiązku efektywnego nadzoru nad gminnymi spółkami prawa handlowego
przez radę gminy oraz wojewodę;
– zmianę art. 9 ustawy o samorządzie gminnym poprzez uchylenie ust. 2a.

ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa, Polska
mswia.gov.pl
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Odnosząc się do postulatów legislacyjnych zawartych w petycji należy zwrócić uwagę,
że Konstytucja RP ustanawia zasadę samorządności terytorialnej, w myśl której „samorząd
terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw
istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną
odpowiedzialność” (art. 16 ust. 2 Konstytucji RP). Gwarantuje tym samym obywatelom udział
w sprawowaniu władzy poprzez konstrukcję władzy lokalnej, dzięki której mogą oni faktycznie
decydować w sprawach lokalnych lub mieć na nie wpływ. Zasada ta wyznacza również zakres
zadań publicznych, jakie winny przynależeć do samorządu terytorialnego, jak i wskazuje
na samodzielność w ich wykonywaniu. Samodzielność samorządu ogranicza wyłącznie zasada
legalizmu. Zakres zadań publicznych realizowanych przez samorząd w istotny sposób
determinuje zasada domniemania kompetencji samorządu. Wedle tej zasady samorząd
terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy
dla organów innych władz publicznych (art. 167 Konstytucji RP). W odniesieniu do gmin zasada
ta jest dodatkowo doprecyzowana. Zgodnie bowiem z art. 164 ust. 3 Konstytucji, gmina
wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek
samorządu terytorialnego. Postanowienia Konstytucji uszczegóławiają przepisy ustaw
ustrojowych. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu
lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów (art. 6 ustawy o samorządzie
gminnym). Podstawowym zadaniem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty
(mieszkańców).
W celu realizacji zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne. W przeważającej
większości jednostki organizacyjne są tworzone przez gminy w celu wykonywania zadań
użyteczności publicznej. Zadania te rozumiane są jako zadania własne gminy, określone w art. 7
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie
zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych (art. 9 ust. 4
oraz art. 1 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej). Ogólny sposób sformułowania pojęcia
zadań użyteczności publicznej wynika z faktu, że określony w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym katalog zadań własnych gminy ma charakter otwarty. Gmina powołana została
bowiem do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty a te w związku z rozwojem społecznogospodarczym ewoluują. Różnie też kształtują się te potrzeby w poszczególnych jednostkach.
Domniemanie kompetencji gminy i jej organów w tym zakresie powoduje, że to właśnie one
decydują o tym, jakie potrzeby mają wspólnoty lokalne i w jaki sposób zostaną zaspokojone.
Przyjęcie, że to ustawodawca w 100% decyduje o tym, jakie potrzeby mają wspólnoty lokalne
i w jakie sposób powinny zostać zaspokojone przeczy konstytucyjnym zasadom samodzielności
samorządu i upodmiotowienia wspólnot. Wymagałoby to bowiem ustalenia zamkniętego
katalogu tych zadań. Zarówno katalog otwarty jak i bardziej rozbudowana definicja mogą
spotkać się z zarzutem nieodpowiedniej precyzji. Z punktu widzenia organów kontroli i nadzoru
przepisy precyzyjne w kazuistyczny sposób są oczywiście pożądane, ponieważ stanowią idealny
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wzorzec kontroli, niemniej jednak biorąc pod uwagę opisane wyżej zasady ustrojowe nie mogą
uzyskać aprobaty.
Nie wszystkie zadania własne gminy, o których mowa w art. 7 ustawy o samorządzie
gminnym, mają charakter użyteczności publicznej. W konsekwencji ustawodawca dopuszcza
prowadzenie przez gminy działalności gospodarczej poza sferą użyteczności publicznej,
na zasadach określonych w ustawie o gospodarce komunalnej (art. 9 ustawy o samorządzie
gminnym). Oznacza to, że poza sferą użyteczności publicznej znajdzie się działalność
gospodarcza służąca realizacji zadań publicznych, których celem nie jest bieżące i nieprzerwane
zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie
dostępnych, jak również działalność o stricte gospodarczym charakterze. Prowadzenie takiej
działalności dopuszcza ustawa o gospodarce komunalnej (art. 10).
Ustawa o gospodarce komunalnej przewiduje trzy sytuacje, w których działalność poza
sferą użyteczności publicznej może być prowadzona.
Po pierwsze, gmina może poza sferą użyteczności publicznej tworzyć spółki prawa handlowego
i przystępować do nich, jeżeli istnieją niezaspokojone potrzeby wspólnoty samorządowej
na rynku lokalnym oraz występujące w gminie bezrobocie w znacznym stopniu wpływa ujemnie
na poziom życia wspólnoty samorządowej, a zastosowanie innych działań i wynikających
z obowiązujących przepisów środków prawnych nie doprowadziło do aktywizacji gospodarczej,
a w szczególności do znacznego ożywienia rynku lokalnego lub trwałego ograniczenia
bezrobocia. Warunki te muszą wystąpić łącznie.
Po drugie, poza sferą użyteczności publicznej gmina może tworzyć spółki prawa handlowego
i przystępować do nich również wówczas, jeżeli zbycie składnika mienia komunalnego mogącego
stanowić wkład niepieniężny gminy do spółki albo też rozporządzenie nim w inny sposób
spowoduje dla gminy poważną stratę majątkową.
Po trzecie, ograniczenia dotyczące tworzenia spółek tworzenia spółek prawa handlowego
i przystępowania przez gminę do nich, o których mowa była wyżej, nie mają zastosowania
do posiadania przez gminę akcji lub udziałów spółek zajmujących się czynnościami bankowymi,
ubezpieczeniowymi oraz działalnością doradczą, promocyjną, edukacyjną i wydawniczą na rzecz
samorządu

terytorialnego,

a

także

innych

spółek

ważnych

dla

rozwoju

gminy,

w tym prowadzących działalność w zakresie budownictwa mieszkaniowego na wynajem, w tym
również związany z uprawnieniem do nabycia przez najemcę własności lokalu w przyszłości,
oraz klubów sportowych działających w formie spółki kapitałowej.
Przywołany przepis ustawy o gospodarce komunalnej niezmienionym istotnie
brzmieniu obowiązuje od początku wejścia w życie ustawy o gospodarce komunalnej,
tj. od 1997 r. Ustawa ta uporządkowała kwestie aktywności samorządu w obszarach związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej. W wielu przypadkach gminy przejęły po radach
narodowych przedsiębiorstwa komunalne, które były tworzone w okresie PRL. Przedsiębiorstwa
te były następnie przekształcane w spółki gminne. W wielu przypadkach gospodarowały one
mieniem publicznym. Ich likwidacja wymagałaby sprywatyzowania tego mienia, co z punktu
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widzenia wielu interesów gmin, nie byłoby korzystne. Z tego powodu ustawodawca przewidział
drugą z przywołanych przesłanek, która umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej
w przypadku, gdy zbycie składnika majątkowego może stanowić poważną stratę majątkową.
Realizacja wniosków zgłoszonych petycją w zakresie ograniczenia (poprzez
doprecyzowanie) w istocie mogłoby prowadzić do konieczności wyzbywania się przez gminy
składników majątkowych, którymi gospodarują spółki prowadzące niedozwoloną zdaniem
autorów petycji działalność gospodarczą. Część spółek faktycznie prowadzi działalność
nie związaną bezpośrednio z zadaniami publicznymi, niemniej jednak warto odnotować,
że w przypadku generowania przez tę działalność dochodów i zysku mogą być one przeznaczane
na wsparcie działalności użyteczności publicznej. A to czy działalność spółki jest opłacalna
ekonomicznie nie jest bezpośrednią pochodną sposobu regulacji, lecz sposobu zarządzania.
Istotnie redakcja przepisu art. 10 ustawy o gospodarce komunalnej zawiera pojęcia nieostre.
Zastosowanie w redakcji przepisu klauzul generalnych (zwrotów niedookreślonych o charakterze
wartościującym odsyłających do norm pozaprawnych) jest stosowane przez ustawodawcę
w wielu sytuacjach jako dozwolony środek legislacyjny, po to właśnie aby dać swobodę
decyzyjną umożliwiającą zastosowanie pewnego stopnia dowolności w wykładni prawa.
To do wspólnot lokalnych i ich organów, jak już wcześniej zasygnalizowano, należy ich ocena
i interpretacja. W szczególności rada gminy, składająca się z radnych reprezentujących
mieszkańców, jest władna do oceny, czy przedmiot działalności danej spółki jest ważny
dla rozwoju danej gminy.
Przechodząc do propozycji ograniczenia gminie zakładania gminnych spółek prawa
handlowego działających poza sferą użyteczności publicznej oraz przystępowania do nich,
za wyjątkiem sytuacji, gdy na rynku lokalnym istnieją niezaspokojone potrzeby wspólnoty
samorządowej (art. 10 ust. 1) a w następstwie ogłoszenia przez gminę takiej potrzeby w prasie
lokalnej oraz na stronie BIP żaden z podmiotów nie zgłosił się trzeba wskazać, że propozycja ta
odwraca konstytucyjną zasadę samorządności lokalnej na rzecz prymatu zaspokajania potrzeb
wspólnot samorządowych przez sektor prywatny. Warto pamiętać, że brak oferty
(zainteresowania) ze strony takich podmiotów może być wynikiem nierentowności lub niskim
poziomem dochodowości świadczenia usług w danym obszarze przez podmiot komercyjny.
Podobnie trzeba spojrzeć na propozycję enumeratywnego określenia przypadków, w
których działalność gospodarcza poza sferą użyteczności publicznej będzie gminom dozwolona.
Jak wskazano wyżej nadmierna kazuistyka oraz stosowanie katalogów zamkniętych w
regulacjach

określających

samorządności

terytorialnej

kompetencje
–

samorządu

pozbawiając

terytorialnego

wspólnoty

podważa

samorządowe

zasadę

gwarantowanej

konstytucyjnie samodzielności w decydowaniu o tym w jaki sposób dane zadania realizować.
Jednocześnie w petycji pojawia się kwestia już istniejących spółek komunalnych,
które będą musiały ulec likwidacji. Oznaczać to będzie konieczność wyprzedaży i prywatyzacji
majątku samorządowego w całym kraju, co może się wiązać ze znacznymi stratami nie tylko w
sferze ekonomii ale również w sferze społecznej, w wyniku wzrostu bezrobocia lub pogorszenia
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standardu i wzrostu kosztów usług świadczonych na rzecz mieszkańców przez spółki
o charakterze publicznym.
Na zakończenie trzeba dodać, że podstawowym motywem złożenia petycji, biorąc
pod uwagę jej treść oraz sformułowane w niej wnioski, stanowi brzmienie art. 9 ust. 2a ustawy
o samorządzie gminnym. W myśl tego przepisu, gmina oraz inna gminna osoba prawna mogą
zarządzać nieruchomościami mieszkalnymi nienależącymi do gminnego zasobu nieruchomości
w formach określonych w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Regulacja
ta została dodana do ustawy o samorządzie gminnym na mocy art. 5 ustawy z dnia z dnia
13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. poz. 1309). Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości
(…) stanowił przedłożenie rządowe i został opracowany w ówczesnym Ministerstwie Inwestycji
i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii). Zasadnym byłoby więc,
aby stanowisko w sprawie petycji przedstawił Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.
Z poważaniem
Sekretarz Stanu w MSWiA
Paweł Szefernaker
podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
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6.6. Opinia Prezesa NIK do stanowisk Ministrów
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