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I. Dane identyfikacyjne 

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju1, ul. 1 maja 10, 28-131 Solec-Zdrój 

 
Pan Adam Pałys, Wójt od dnia 13 listopada 2006 r. 

 

− Realizacja umów z partnerami prywatnymi w ramach przedsięwzięć PPP. 

− Efekty realizacji zadań publicznych w formule PPP. 

− Nadzór podmiotu publicznego nad majątkiem publicznym oddanym do dyspo-
zycji podmiotu prywatnego oraz nad jakością usług publicznych w ramach 
PPP. 

 
Lata 2015-2020 (I poł.) z uwzględnieniem dowodów wykraczających poza ten okres 
mających znaczenie dla badanej działalności. 
 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 
 

Mirosław Wójtowicz, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli 
nr KGP/112/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. 

 (akta kontroli str. 1-2) 

II. Ocena kontrolowanej działalności3  
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację etapu operacyjnego zadania 
Kompleks mineralnych basenów w Solcu-Zdroju4. Inwestycja została zrealizowana 
zgodnie ustalonym harmonogramem, a świadczenie usług przez koncesjonariusza 
zgodnie z postanowieniami umowy (po oddaniu obiektu do użytkowania) zapewniało 
osiągnięcie zakładanych przez Gminę Solec-Zdrój5 celów projektu.  

Obiekt basenów mineralnych wybudowany został zgodnie z przyjętym harmonogra-
mem i dokumentacją projektową. Realizacja zadania pozytywnie wpłynęła na posze-
rzenie oferty turystyczno-wypoczynkowej oraz lecznictwa sanatoryjnego w Gminie 
oraz podniesienie jej atrakcyjności. Nastąpił oczekiwany wzrost ruchu turystyczne-
go, przyczyniając się do rozwoju działalności gospodarczej na terenie Gminy, 
zwiększenia oferty pobytowej i utworzenia nowych miejsc pracy. Realizacja projektu 
pozytywnie wpłynęła na dochody własne Gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych. 
Wzrosły wielkości należnych Gminie udziałów w podatkach dochodowych (PIT 
i CIT). Działania marketingowe, prowadzone przez Gminę i koncesjonariusza, pozy-
tywnie wpłynęły na rozpoznawalność marki basenów mineralnych w Solcu-Zdroju. 

NIK zauważa, że dotychczasowe efekty ekonomiczne przedsięwzięcia były znacznie 
lepsze od zakładanych na etapie jego przygotowywania. Wynikało to głównie z faktu 
nieuwzględnienia wówczas w szacowaniu wartości przedsięwzięcia niektórych ko-
                                                      
1 Dalej: Urząd Gminy. 
2  Dz.U. z 2020 r. poz. 1200. Dalej: ustawa o NIK. 
3  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. 
4 Dalej: Projekt. 
5 Dalej: Gmina. 
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rzyści partnera prywatnego. Nie uwzględniono przede wszystkim jego przychodów 
z działalności gastronomicznej oraz z usług rehabilitacyjnych, z których partner pry-
watny uzyskał dotychczas (w latach 2013-2020) łącznie ponad […]mln zł6. Ponadto 
wpływ na znacznie większe przychody od zakładanych miała większa w tym okresie 
od szacowanej liczba osób korzystających z wybudowanego obiektu (1 428 tys. 
osób wobec planowanych w studium wykonalności i biznesplanie oferenta odpo-
wiednio  704 tys. oraz 564 tys.) oraz znacznie wyższe ceny biletów (w latach 2013-
2020 średnia cena biletu normalnego kształtowała się na poziomie 12-15 zł, pod-
czas gdy do obliczenia wartości Projektu przyjęto ceny 8-9 zł). W efekcie partner 
prywatny osiągnął do końca 2020 r. łączny zysk na sprzedaży w wysokości 14,3 mln 
zł, a zakładano w tym okresie 5,1 mln zł (według biznesplanu partnera prywatnego) 
lub 9,4 mln zł (według analiz zleconych przez Urząd Gminy). Oznacza to, że partner 
prywatny osiągnie znacznie szybciej zwrot wartości koncesji.  

Wójt, mimo iż nie ustalił wewnętrznych uregulowań dotyczących zasad kontroli, 
monitorował poziom i jakość usług świadczonych dla mieszkańców Gminy w ramach 
tego zadania.  

W kontrolowanej działalności stwierdzono nieprawidłowości, nie mające dotychczas 
negatywnego wpływu na realizację przedsięwzięcia.  

Niewystarczający był nadzór na majątkiem publicznym przekazanym partnerowi 
prywatnemu w użytkowanie. Nieprawidłowo ewidencjonowano wytworzone składniki 
majątku, oraz nie sporządzono adekwatnych wykazów inwentarzowych. Taki stan 
utrudniał kontrolę i ocenę stanu ich użytkowania, rzetelne przeprowadzenie inwenta-
ryzacji, jej rozliczenie oraz weryfikację prawidłowości ustalania podstawy opodatko-
wania podatkiem od nieruchomości. NIK dostrzega w związku z tym potrzebę 
wzmocnienia nadzoru nad majątkiem przekazanym w użytkowanie partnerowi pry-
watnemu i weryfikacji wielkości należnego podatku, w zakresie budowli wykorzysty-
wanych do prowadzenia działalności gospodarczej przez koncesjonariusza.  

Gmina nie w pełni rzetelnie weryfikowała podstawę opodatkowania podatkiem od 
nieruchomości. Niektóre budowle (np. basen zewnętrzny, plaża), będące własnością 
Gminy i wykorzystywane przez koncesjonariusza do prowadzenia działalności go-
spodarczej, nie zostały ujęte w deklaracjach podatkowych koncesjonariusza. Niektó-
re z nakładów w wielkościach ustalonych w kosztorysie, a dotyczące budowy drogi 
i chodnika, nie powiększają wartości budowli wykazanych w deklaracji. Taki stan 
wpływał na ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego. 

Ponadto, inwentaryzacja majątku przekazanego w użytkowanie koncesjonariuszowi 
przeprowadzona została nierzetelnie, bowiem w dokumentacji z jej przeprowadzenia 
nie potwierdzono stanu poszczególnych składników majątku użytkowanych przez 
Koncesjonariusza, wskazując jedynie w jednej pozycji istnienie obiektu jako całości. 

 

                                                      
6 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrze-

śnia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176, ze zm.) i art. 11 ust. 2 ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913, ze zm.). Wyłącze-
nia dokonano w interesie Malinowe Hotele sp. z o.o.. W dalszej części wystąpienia w nawiasach kwadrato-
wych […] dokonano wyłączenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe7 kontrolowanej działalności 

1. Realizacja umów z partnerami prywatnymi w ramach 
PPP 

Gmina Solec-Zdrój w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego realizowała 
w kontrolowanym okresie jedno przedsięwzięcie, którego przedmiotem było wybu-
dowanie „Kompleksu mineralnych basenów w Solcu-Zdroju” i świadczenie usług 
w tym obiekcie przez partnera prywatnego. Projekt stanowił uzupełnienie bazy lecz-
nictwa uzdrowiskowego na bazie lokalnej wody siarkowej ze źródła „Malina”. Celem 
projektu było poszerzenie oferty turystycznej, promocja atrakcyjności regionu oraz 
kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy przez wypracowanie i rozwój nowego, 
markowego regionalnego produktu turystycznego. Koncepcja realizacji 
i finansowania opierała się na Umowie koncesji na roboty budowlane8 podpisanej 28 
października 2010 r. Zaprojektowanie, budowę oraz zarządzanie (eksploatację na 
27 lat, tj. do 2037 r.) powierzono partnerowi prywatnemu Malinowy Zdrój sp. z o.o.9. 

Finansowanie określono mianem hybrydowego, co oznaczało współfinansowanie 
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Święto-
krzyskiego (około 50% wydatków kwalifikowalnych 8 000 tys. zł). Beneficjentem 
wsparcia była Gmina. 

Rozliczona i wykazana w księgach rachunkowych Gminy wartość przedsięwzięcia 
wyniosła 16 343,8 tys. zł (netto)10, z tego 16 000,0 tys. zł jako wielkość wynagrodze-
nia ryczałtowego wykonawcy oraz 343,8 tys. zł koszty przygotowania i nadzoru po-
niesione przez Gminę. Wyposażenie ruchome obiektu basenów, w tym związa-
ne z usługami fizjoterapii, zostało sfinansowane przez partnera prywatnego, nie 
zwiększając wartości wspólnego przedsięwzięcia  – wartości wytworzonych środków 
trwałych i innych składników majątku ujętego w ewidencji Gminy.  

Według umowy, wynagrodzeniem za zaprojektowanie i budowę obiektu było prawo 
do korzystania na zasadzie wyłączności oraz prawo do pobierania wszelkich pożyt-
ków z nieruchomości oraz wykonanych obiektów budowlanych, w szczególności 
dochodów płynących ze sprzedaży biletów wstępu oraz opłat za usługi świadczone 
w obiekcie oraz płatność (od Gminy) w wysokości przyznanego dofinansowania 
z funduszy europejskich. Zatem, w zamian za sfinansowanie wydatków projektu 
(per-saldo około 8 000,0 tys. zł - 50% wartości zadania) koncesjonariusz zyskał 
prawo użytkowania i pobierania pożytków przez 27 lat licząc od dnia zawarcia umo-
wy. 

(akta kontroli, str.3-6, 350-439) 

Roboty zakończono zgodnie z przyjętym harmonogramem. Decyzją Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego z 11 stycznia 2013 r. obiekt uzyskał pozwolenie 
na użytkowanie. 

Według protokołu odbioru końcowego roboty zostały wykonane zgodnie 
z warunkami umowy, w szczególności zgodnie z dokumentacją projektową. 

Koncesjonariusz etapowo wraz z postępem robót fakturował Gminie wielkości wy-
konanych prac, natomiast Gmina obciążała (fakturowała) koncesjonariusza opłatą 
                                                      
7 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana, jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
8 Dalej: umowa koncesji. 
9 Spółka później zmieniła nazwę na Malinowe Hotele Sp. z o.o. Dalej: koncesjonariusz. 
10 Podatek VAT nie był kosztem kwalifikowalnym. Konstrukcja płatności umożliwiała jego rozliczenie (odzyska-

nie) przez gminę. 
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za przyszłe korzystanie z obiektu (50% wartości każdej faktury wystawionej przez 
koncesjonariusza). Zapłata następowała z uwzględnieniem kompensaty należności 
i zobowiązań. Taka konstrukcja rozliczeń została zaakceptowana przez Urząd Mar-
szałkowski (IZ11) i pozwalała na rozliczenie podatku VAT. 

W ewidencji środków trwałych prowadzonej przez Urząd Gminy (zarówno księgowej, 
jak i inwentarzowej) Kompleks mineralnych basenów ujęto w jednej pozycji, ustala-
jąc jego wartość początkową na 16 343,8 tys. zł. 

Gmina rozliczyła zadanie i otrzymała dofinansowanie ze środków RPO Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.  

Urząd Marszałkowski przeprowadził w 2013 r. kontrolę zgodności projektu z umową 
o dofinansowanie, dokumentacji związanej z przepływem środków finansowych oraz 
przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. W podsumowaniu 
kontroli12 wskazano, że projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową 
o dofinansowanie, dokumentacja była zgodna z wnioskami o płatność a beneficjent 
dopełnił obowiązków w zakresie stosowania polityki konkurencyjności. 

 (akta kontroli, str. 251-287, 352-377) 

W 2012 r. NIK w wyniku przeprowadzonej kontroli13 sformułowała wniosek o doko-
nanie analizy skutków zawartej umowy koncesji, między innymi w celu zabezpie-
czenia interesu Gminy w związku dalszą realizacją umowy koncesji. 

Gmina zleciła wykonanie analiz informując NIK, że wykorzysta wnioski z niej wynika-
jące14. Jednym z analizowanych obszarów było określenie stanu obiektu w momen-
cie jego przekazania Gminie po wygaśnięciu umowy koncesji. W analizie zwrócono 
uwagę, iż w tym zakresie możliwe i zalecane są zmiany umowy koncesji. Wskazano 
postanowienia § 29 pkt. 5, 6 i 7 umowy koncesji, według których w przypadku jej 
rozwiązania i niespełniania warunku utrzymania niepogorszonego stanu obiektu, 
koncesjonariusz zobowiązał się do wykonania na własny koszt remontów i napraw 
lub zwrotu kosztów robót zleconych przez gminę. W opinii eksperta takie uregulo-
wanie powinno również obowiązywać przy wygaśnięciu umowy. Umowa koncesji nie 
została zmieniona w tym zakresie. 

Wójt gminy skierował do koncesjonariusza pismo15, w którym wyraził oczekiwanie 
zgody na zmianę umowy koncesji poprzez wprowadzenie zapisów dotyczących 
zwiększenia kontroli Gminy w zakresie ustalania cen biletów wstępu oraz doprecy-
zowanie postanowień, co do stanu obiektu w momencie wygaśnięcia umowy konce-
sji. W odpowiedzi koncesjonariusz poinformował, iż nie wyraża zgody na wprowa-
dzenie zmian do umowy koncesji. 

(akta kontroli str.7-26, 161-164) 

Mieszkańcom Gminy, zgodnie z umową koncesji, zagwarantowano miesięczny limit 
dostępności usług w obiekcie basenów (100 godz.) i 10 % opust ceny. Mieszkań-
com, jak również turystom i kuracjuszom przebywającym na terenie uzdrowiska, 
zagwarantowano nieograniczony dostęp do terenu wokół obiektu basenu i parku. 
Ceny biletów wstępu na baseny oraz innych usług świadczonych w obiekcie ustalał 
koncesjonariusz. 

Według wyjaśnień prezesa Zarządu Malinowe Hotele Sp. z o.o.16 koncesjonariusz 
stosował zniżki cen biletów dla mieszkańców. Nie ograniczał dostępności basenów 
                                                      
11 Instytucja Zarządzająca RPO. 
12 Informacja Pokontrolna Nr 13/II/RPO/2013 z dnia 9 maja 2013 r. 
13 R/11/013 Realizacja przedsięwzięć w systemie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. 
14 W odpowiedzi do NIK z 4 czerwca 2012 r. gmina poinformowała, że wyniki analizy zostaną skrupulatnie wyko-

rzystane w zadaniach związanych z nadzorem nad realizacją umowy i ewentualnym aneksowaniem jej treści. 
15 Pismo z dnia 25 czerwca 2013 r. RIG.701.1.9.2013 
16 Pismo z dnia 25 stycznia 2021 r. e-mail 
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dla mieszkańców, gdy miesięczny limit 100 godz. zostałby wykorzystany17. Tereny 
zielone udostępniane były nieodpłatnie bez ograniczeń.  

(akta kontroli str.177-178) 

W biznes planie, będącym integralną częścią oferty z 2010 r., dla prognoz finanso-
wych średnią cenę normalnego biletu wstępu ustalono na poziomie około 9 zł 
za jedną godzinę pobytu na basenach18. Gmina nie gromadziła szczegółowych in-
formacji w zakresie kształtowania się cen biletów wstępu na baseny w okresie eks-
ploatacji obiektu.  

Według informacji przekazanych przez koncesjonariusza średnie ceny za jedną 
godzinę pobytu w okresie 2013-2020 r. kształtowały się następująco: w 2013 r. 
12,48 zł, w latach 2014-2015 r. 12,58 zł, w latach 2016-2019 r. 13,49 zł, w 2020 r. 
15,07 zł. 

(akta kontroli, str. 178-181) 

Według wyjaśnień Wójta19 oraz informacji przekazanej przez koncesjonariusza20, 
poziom zniżki ceny biletów dla mieszkańców był negocjowany i ulegał zmianom. 
W pierwszym kwartale 2014 r. zniżkę ustalono w wysokości 20%, a od 1 lutego 
2018 r. 50% ceny biletu.  

Koncesjonariusz oszacował, że w latach 2013-2015 średnio rocznie z basenów 
skorzystało około 2 000 mieszkańców (bilety ze zniżką). W 2016 r. wyodrębniono 
ewidencję sprzedaży ze zniżką, według której z basenów skorzystało: w 2016 – 
1 135 osób, zniżka 20% (początek ewidencjonowania wprowadzony w trakcie roku); 
w 2017 – 2 928 osób, zniżka 20%; w 2018 – 2 442 osoby, zniżka 50%; w 2019 – 
1 969 osób, zniżka 50%, w 2020 r. – 1 582 osób, zniżka 50%. 

W marcu 2017 r. Gmina wynegocjowała 20% zniżkę dla mieszkańców na wszystkie 
zabiegi rehabilitacyjne wykonywane w Centrum Medycznym Basenów Mineralnych 
prowadzonym przez koncesjonariusza w obiekcie basenów. 

 (akta kontroli, str.96-100)  

Koncesjonariusz wywiązywał się z obowiązków zawartych w umowie koncesji, 
w szczególności:  

-  prowadził na terenie kompleksu działalność w zakresie określonym jego prze-
znaczeniem z wykorzystaniem wód leczniczych,  

- utrzymywał prowadzenie działalności przez cały okres obowiązywania koncesji, 

- stosował opisane uprzednio zniżki cen biletów wstępu dla mieszkańców, 

- nie ograniczał dostępu i nie pobierał opłat (poza strefą basenów) za korzystanie 
z terenów „zielonych” otaczających obiekt i parku, 

- ponosił koszty serwisów i remontów bieżących,  

- zawierał umowę ubezpieczenia użytkowanego mienia publicznego.  
(akta kontroli, str. 172- 240) 

Oględziny21 wykazały, iż poprawy wymaga estetyka terenu, na którym urządzono 
park. Renowacji wymagały trawniki, alejki spacerowe, nasadzenia roślin.  

W 2020 r. Gmina rozpoczęła realizację projektu pod nazwą: Kompleksowa i Wielo-
zadaniowa Rewitalizacja Miejscowości Solec-Zdrój wspófinansowanego z funduszy 

                                                      
17 Koncesjonariusz nie prowadził ewidencji w zakresie czasu pobytu mieszkańców w obiekcie.  
18 Średnia, jako iloraz sumy cen jednostkowych wynikających z biletów godzinowych (2 h, 4 h, cały dzień - 10 h) 

do odpowiadającej im sumy godzin. 
19 Pismo z dnia 14 stycznia 2021 r. RIG.701.12.3.2020 
20 Pismo z dnia 25 stycznia 2021 r. 
21 Protokół oględzin z dnia 23 grudnia 2020 r. 
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europejskich. Jednym z zadań ww. projektu jest rewitalizacja terenu publicznego 
parku zdrojowego w Solcu-Zdroju obejmującego m.in. budowę tężni solankowej, 
toalet, elementów małej architektury oraz sieci infrastruktury technicznej, zaprojek-
towanych, między innymi, na obszarze nieruchomości przekazanej w użytkowanie 
koncesjonariuszowi w ramach przedsięwzięcia pn. „Kompleks mineralnych basenów 
w Solcu-Zdroju”. Wielkość nakładów do poniesienia na nieruchomości użytkowanej 
przez koncesjonariusza oszacowano na 1 368 tys. zł. W czasie czynności kontrol-
nych w parku rozpoczęto roboty ziemne.  

Jak wyjaśnił wójt22 realizacja projektu odbywa się w porozumieniu i uzgodnieniu z 
koncesjonariuszem, który zrealizuje dojście piesze na działce 583/1 oraz zapewni 
dostawy solanki dla funkcjonowania tężni. Gmina nie zamierza dokonywać zmian w 
umowie koncesji, w związku realizacją ww. prac. 

Według informacji koncesjonariusza23 od 2021 r. w ramach kompleksowej oferty 
ubezpieczeniowej park zostanie objęty polisą ubezpieczeniową. 

 (akta kontroli, str.183, 663, 667-676) 

W 2014 r. i 2016 r. działając na podstawie §13 pkt 7 umowy koncesji, strony zawarły 
dwie umowy24, w wyniku których Gmina zezwoliła na rozbudowę kompleksu base-
nów. Między innymi wykonano: „Chatę grillową”, zadaszenie nad wejściem głów-
nym, fragment łącznika do kładki przez rzekę Rzoskę, zabudowę tarasu, łącznik 
z hotelem Malinowy Raj. Nakłady poniósł wyłącznie koncesjonariusz. W umowach 
zawarto uregulowanie, że przy rozliczeniu końcowym umowy koncesji koncesjona-
riusz nie będzie żądać zwrotu jakichkolwiek nakładów poniesionych na podstawie 
tych umów. Gmina akceptowała wykonane projekty a następnie wykonane roboty. 
Nie posiadała jednak informacji o wartości nakładów poniesionych przez koncesjo-
nariusza w ww. zakresie. 

(akta kontroli, str.84, 677-678) 
Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie 
publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw25, podmioty publiczne zostały 
zobowiązane do przekazania do 28 grudnia 2018 r. ministrowi właściwemu do spraw 
rozwoju regionalnego informacji dotyczących partnerstw publiczno-prywatnych trwa-
jących w dniu wejścia w życie ustawy. W dniu 22 stycznia 2020 r. Gmina poinfor-
mowała ministerstwo, iż brak jest zmian dla danych zawartych w bazie zawartych 
umów PPP /koncesji dla projektu Koncesja na roboty budowlane dla projektu kom-
pleks mineralnych basenów w Solcu-Zdroju. NIK zauważa, że Wójt Gminy nie do-
trzymał terminu na przekazanie tej informacji, jednak to opóźnienie nie miało nega-
tywnych skutków. Gmina przekazała dane o tym przedsięwzięciu w 2012 r. Depar-
tamentowi Przygotowania Projektów Indywidualnych MRR26, a później nie nastąpiły 
w projekcie zmiany, wymagające uzupełnienia tych danych. 

 (akta kontroli, str. 678-683) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakre-
sie stwierdzono następującą nieprawidłowość. 

Urząd Gminy w toku realizacji procesu budowlanego nie prowadził ewidencji szcze-
gółowej do konta 080 Środki trwałe w budowie, w sposób zapewniający, co najmniej 
wyodrębnienie kosztów budowy poszczególnych środków trwałych oraz skalkulowa-
nia ceny nabycia lub kosztu wytworzenia poszczególnych obiektów środków trwa-

                                                      
22 Pismo z dnia 22 lutego 2021 r. RIG.701.12.8.2020 
23 Pismo z 25 stycznia 2021 r. 
24 Umowa nr RIG.II.4130-2/09/16 z dnia 1 sierpnia 2016 r.; Umowa nr RIG.II.4130-2/09/14 z dnia 15 październi-

ka 2014 r. 
25 Dz.U.2018.1693 art. 23 
26 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
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łych. Taki stan nie spełniał wymogów ustalonych w załączniku nr 3, II Opis kont, 1. 
Konta bilansowe 14) Konto 080 „Inwestycje (środki trwałe w budowie)” planu kont 
dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, rozporządze-
nia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachun-
kowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, 
państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mają-
cych siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej27 

Ewidencję prowadzono łącznie, a zapisy szczegółowe odpowiadały wydatkom po-
noszonym na podstawie faktur wykonawcy, bez ich podziału i przyporządkowania do 
poszczególnych, powstających w procesie inwestycyjnym środków trwałych. Sklasy-
fikowanie całości, jako jednego środka trwałego pod nazwą Budynek basenów mine-
ralnych, bez podziału na podgrupy i rodzaje, było niezgodne ze schematem, okre-
ślonym w załączniku do rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. 
w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)28. Poza budynkiem wraz z trwale 
wbudowanymi instalacjami powstały również budowle (chodniki, drogi wew., plaża 
i basen zew.), urządzenie parku (alejki, altany, pomosty budowle ziemne) oraz urzą-
dzenia techniczne i maszyny (np. kotły c.o., pompy, wyposażenie basenów, systemy 
wentylacji, klimatyzacji, komunikacji, winda, itp.). Taki stan skutkował przypisaniem 
obiektowi jednej łącznej stawki amortyzacji na poziomie 2,5%, zamiast stawek zróż-
nicowanych  zawartych w załączniku nr 1 wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych 
do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych29. 
Stawka 2,5% (czterdziestoletni okres umorzenia) właściwa jest, m.in. dla budynków, 
a w obiekcie basenów znajdują się również urządzenia, których zużycie następuje 
z znacznie krótszym okresie.  

Według wyjaśnień Wójta30, efekty rzeczowe uzyskane w wyniku realizacji umowy 
zostały rozliczone na środki trwałe zgodnie z ówcześnie obowiązującą klasyfikacją 
środków trwałych wynikającą z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 
2010r., jako grupa 1 budynki i lokale. Taki sposób przyjmowania i rozliczania wynikał 
z obowiązującej wówczas Polityki Rachunkowości. 

NIK nie podziela stanowiska przedstawionego w wyjaśnieniach. Przywołane powy-
żej rozporządzenie w załączniku Klasyfikacja środków trwałych, w objaśnieniach 
szczegółowych jednoznacznie wskazuje, jakie obiekty środków trwałych powinny 
być zaliczone do poszczególnych grup, podgrup i rodzajów. Na przykład: winda 
osobowa, urządzenia do oczyszczania wody, oraz wszystkie inne zainstalowane 
urządzenia powinny być sklasyfikowane w grupie 6 Urządzenia techniczne. Nieuza-
sadnionym było również zaliczenie do grupy 1 Budynki i lokale obiektów inżynierii 
lądowej i wodnej, obiektów małej architektury - wybudowanych w parku, który zloka-
lizowany jest na nieruchomości kilkaset metrów od obiektu basenów. 

(akta kontroli, str. 87-90, 156-158, 301-349)  

Najwyższa Izba kontroli pozytywnie ocenia realizację zadań na etapie operacyjnym,  
wynikających z umowy koncesji na roboty budowlane. Koncesjonariusz realizował 
zadanie zarządzania wybudowanymi obiektami kompleksu mineralnych basenów 
zgodnie z warunkami umowy. Wójt podjął działania w celu realizacji wniosku pokon-
trolnego, jednak w sytuacji odmowy ze strony koncesjonariusza doprecyzowania 
postanowień umowy, co do stanu majątku w momencie jej wygaśnięcia, nie jest 

                                                      
27 Dz. U. z 2010 r. Nr 128, poz. 861. 
28 Dz. U. z 2010 r. Nr 242, poz. 1622. 
29 Dz.U.2020.1406 t.j. 
30 Pismo z dnia 5 lutego 2021 r. RIG.701.12.6.2020. 
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jasny sposób rozliczenia się stron, w szczególności z majątku ruchomego stanowią-
cego wyposażenie.   

Nieprawidłowe ewidencjonowanie środków trwałych na tym etapie nie wpłynęło do-
tychczas na realizację zadań. 

 

2. Efekty realizacji zadań publicznych w formule PPP 

W 2007 r. Rada Gminy podjęła uchwałę31, którą zabezpieczono środki finansowe na 
zadanie pod nazwą „Kompleks mineralnych basenów w Solcu-Zdroju” oraz zobo-
wiązała wójta do podjęcia działań w celu pozyskania dofinansowania zewnętrznego. 
Uzasadnieniem projektu było poszerzenie oferty turystycznej, promocja atrakcyjno-
ści turystycznej, kreowanie wizerunku gminy, oraz wypracowanie i rozwój markowe-
go regionalnego produktu turystycznego, rekreacyjnego i leczniczego na bazie za-
sobów wód siarczkowych. 

Realizacja projektu miała skutkować rozwojem funkcji turystyczno-wypoczynkowej 
i lecznictwa sanatoryjnego w gminie, zwiększeniem ruchu turystycznego, aktywiza-
cją gospodarczą mieszkańców, jak również poprawą dostępu mieszkańców do bez-
piecznego wypoczynku i usług leczniczych. Projekt miał pozytywnie wpływać na 
postrzeganie gminy, jako miejsca stałej pracy i zamieszkania ograniczając emigrację 
młodego pokolenia mieszkańców. 

Wskaźnikiem produktu było wybudowanie obiektu/kompleksu basenów, oraz utwo-
rzenie nowych miejsc pracy. Kluczowym wskaźnikiem rezultatu było założenie, iż 
liczba korzystających corocznie z obiektu wyniesie około 88 tys. osób, oraz utwo-
rzonych zostanie 40 nowych miejsc pracy. 

(akta kontroli, str.352-377) 

Po oddaniu do użytkowania obiektu odnotowano wzrost ruchu turystycznego. Wpły-
wy z opłaty uzdrowiskowej, przy stałej stawce dziennej (2,9 zł) w 2013 r. wyniosły 
232,7 tys. zł a w 2019 r. 432,8 tys. zł – co odpowiadało 83,1 tys. i 149,2 tys. oso-
bodni. Według regionalnej organizacji turystycznej32 w 2020 r. z kąpieli i zabiegów 
skorzystało 251 tys. osób, co dało czwarte miejsce w rankingu najchętniej odwie-
dzanych miejsc województwa świętokrzyskiego. Powstały nowe hotele, pensjonaty, 
kawiarnie, kwatery agroturystyczne, ośrodki rehabilitacyjne, które generowały nowe 
miejsca pracy. 

W okresie 2012-2019  r. ilość miejsc noclegowych w pokojach gościnnych 
i gospodarstwach agroturystycznych zwiększyła się o 204 miejsca a w obiektach 
hotelowych o 211 miejsc. W ww. okresie dochody budżetu gminy z tyt. udziału 
w podatku PIT wzrosły o 111% (z 1 281,1 tys. zł do 2 708,1 tys. zł.), w podatku CIT 
o 4 233% (z 3,3 tys. zł do 144,8 tys. zł), a wpływy z podatku od nieruchomości 
o 61% (z 745,3 tys. zł do 1 199,6 tys. zł). 

Mieszkańcy uzyskali dostęp do całorocznego wypoczynku i rehabilitacji na preferen-
cyjnych warunkach.  

(akta kontroli, str.96-97, 109-112) 

Gmina, zgodnie z ustalonymi w umowie koncesji warunkami, na etapie operacyjnym 
nie ponosiła kosztów bieżących lub nakładów inwestycyjnych, w związku 
z wykonywaniem usług publicznych określonych w umowie koncesji. Gmina nie 

                                                      
31 Uchwała nr VI/37/2007 z dnia 21 maja 2007 r. 
32 

https://swietokrzyskie.travel/aktualnosci/najchetniej_odwiedzane_swietokrzyskie_atrakcje_mamy_podsumowa
nie_za_2019_rok 
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pobierała również opłat od partnera za wykorzystywany majątek publiczny, ponad 
ustalone w umowie koncesji i pobrane w okresie realizacji inwestycji. 

Koncesjonariusz w celu stałego podnoszenia standardu świadczonych usług, poza 
kosztami operacyjnymi, wydatkował środki na wyposażenie, w tym stanowiące środ-
ki trwałe, jak również dokonywał rozbudowy i modernizacji środków trwałych stano-
wiących własność gminy. Łączne nakłady poniesione przez koncesjonariusza na 
uprzednio wymienione cele wyniosły 3 941,6 tys. zł. 

(akta kontroli, str.109-110, 184-240) 

Koncesjonariusz korzystał z pięcioletniego zwolnienia z podatku od nieruchomości, 
na podstawie uchwały33 Rady Gminy w sprawie przyjęcia Programu pomocy de 
minimis udzielanej przedsiębiorcom tworzącym nowe miejsca pracy na terenie gmi-
ny Solec-Zdrój. Od 2018 r. opłacał podatek od nieruchomości w wysokościach wyni-
kających ze składanych deklaracji podatkowych. W 2020 r. na wniosek koncesjona-
riusza uzasadniony pogarszającą się sytuacją rynkową w związku z pandemią 
(SARS-COV-2), wójt umorzył częściowo podatek 29% należnej kwoty). Podatek 
należny koncesjonariusz zapłacił. 

W związku z brakiem wyodrębnienia ewidencyjnego i wyceny budowli utrudniona 
była bieżąca weryfikacja wielkości podstawy opodatkowania podatkiem od nieru-
chomości, deklarowanej przez koncesjonariusza. 

(akta kontroli, str.124-152)  
Według danych partnera prywatnego do końca 2020 r. przychody z działalności 
operacyjnej w ramach kontrolowanego Projektu wyniosły łącznie […] zł, w tym z 
działalności basenów […] zł, z usług rehabilitacyjnych […] zł, a z działalności ga-
stronomicznej […] zł. Koszty działalności operacyjnej wyniosły w tym okresie łącznie 
[…] zł. W efekcie łączny zysk z działalności operacyjnej wyniósł […] zł. Przychody w 
latach 2013-2020 były wyższe od prognozowanych w tym okresie przez partnera 
prywatnego w biznesplanie o […] zł (o 117 %), a od szacowanych w studium wyko-
nalności zleconego przez Urząd Gminy o […] zł (o 177 %). Koszty działalności ope-
racyjnej były wyższe odpowiednio o […] zł (o 103 %) oraz […] (o 273 %). Zysk z 
działalności operacyjnej był natomiast wyższy odpowiednio o […] zł (o 180 %) oraz 
[…] zł (o 52 %). Przyczynami takich rozbieżności były: 
− prowadzenie przez partnera prywatnego działalności nieuwzględnionej w pro-

gnozowanych wynikach ekonomicznych, wskazanych w analizach przedrealiza-
cyjnych stanowiących podstawę określenia wartości Projektu (analiza partnera 
prywatnego nie uwzględniała działalności w zakresie usług rehabilitacyjnych, 
a analiza Urzędu Gminy nie uwzględniła dodatkowo działalności gastronomicznej 
– z tych dwóch źródeł partner prywatny osiągnął w latach 2013-2020 przychody 
w wysokości […] zł, czyli 33,5% wszystkich przychodów operacyjnych w tym 
okresie), 

− wynikająca z powyższego większa od szacowanej liczba osób korzystających 
z obiektu (Gmina oszacowała tę liczbę w studium wykonalności na 703 872 oso-
by w l. 2013-2020, a partner prywatny w biznesplanie na 563 562 osoby; fak-
tycznie skorzystało w tym okresie z usług 1 428 000 osób), 

− wyższa faktyczna cena biletów niż przyjęto w analizach przedrealizacyjnych 
(Gmina szacowała tę cenę na poziomie średnio 8 zł za godzinę, a partner pry-
watny – 9 zł, tymczasem faktyczne ceny kształtowały się w latach 2013-2015 na 
poziomie 12-15 zł).  

Należy też  zauważyć, że według założeń przyjętych na etapie studium wykonalno-
ści przychody z działalności obiektu planowano na stałym poziomie rocznym (około 

                                                      
33 Uchwała RG Nr XXXIII/187/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r., wcześniej uchwała Nr XIII/78/04 z dnia 29 kwiet-

nia 2004 r. 
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2,7 mln zł, przy rentowności około 26%), bez uwzględnienia wskaźnika inflacji. Zysk 
z działalności operacyjnej (pomniejszony o koszty finansowe z tytułu odsetek oraz 
podatek dochodowy34) po ośmiu latach od zakończenia budowy obiektów to kwota 
ok. 9,7 mln zł. To wskazuje, że partner prywatny osiągnął zwrot wartości umowy 
koncesji na poziomie ok. 60 %, czyli znacznie szybciej, niż zakładano w momencie 
zawierania z nim umowy. 

Według wyjaśnień koncesjonariusza35 wyniki znacznie lepsze od projektowanych 
udało się uzyskać spółce dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań 
z wykorzystaniem wód leczniczych oraz wieloletniemu doświadczeniu w branży 
hotelarskiej. Spółka posiadała silną i dobrze rozpoznawalną markę pozwalającą na 
znaczny wzrost pozycji rynkowej oferty. Wyniki osiągane z działalności obiektu są 
również efektem realizacji wielu synergii, m.in. korzystania ze wspólnej marki Mali-
nowych Hoteli, powiązania z usługami leczniczymi i profesjonalną gastronomią, 
prowadzeniu wspólnych skoordynowanych działań marketingowych, spójnej ofercie 
sprzedażowej hoteli i basenów. Spółka inwestowała również w wyposażenie zwięk-
szające atrakcyjność Kompleksu Basenów. 

Przekazane przez Malinowe Hotele sp. z o.o. zestawienia w zakresie ponoszonych 
kosztów i wydatków inwestycyjnych, potwierdzają zaangażowanie finansowe spółki 
zapewniające standard świadczonych usług, oraz poszerzanie ich zakresu. 

 (akta kontroli str.101-107,168-171, 174-240) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakre-
sie stwierdzono następującą nieprawidłowość. 

Gmina nie w pełni rzetelnie weryfikowała podstawę opodatkowania podatkiem od 
nieruchomości.  

W deklaracjach złożonych przez Malinowe Hotele Sp. z o.o., wykazano budowle: 
chodnik (42 801,18 zł) i drogę wewnętrzną (224 132,18 zł), które stanowiły własność 
gminy, oraz miejsca parkingowe (18 773,08 zł) i ogrodzenie (34 899,88 zł), które 
wytworzono przez koncesjonariusza poza wspólnym przedsięwzięciem. Analiza 
dokumentacji projektowej, kosztorysowej i odbiorowej wskazuje, że w toku realizacji 
zadania inwestycyjnego powstały również inne budowle (np. basen zewnętrzny, 
plaża), które są własnością gminy, a koncesjonariusz wykorzystuje je do prowadze-
nia działalności gospodarczej. Budowle te nie zostały ujęte w deklaracjach podatko-
wych. Analiza ww. dokumentacji wskazuje również, iż niektóre z nakładów w wielko-
ściach ustalonych w kosztorysie, a dotyczące budowy drogi i chodnika, nie powięk-
szają wartości budowli wykazanych w deklaracji. 

Taki stan był niezgodny z art. 2 ust 1 pkt 3 oraz art. 4 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych36 i wpływał na ustalenie wysokości 
zobowiązania podatkowego. 

Pośrednią przyczyną nieprawidłowości był brak wyodrębnienia w ewidencji i wyceny 
poszczególnych budowli powstałych w związku z realizacją umowy koncesji.  

W wyjaśnieniach37 wójt potwierdził, iż po zakończeniu budowy w ramach budowli 
zidentyfikowano tylko chodnik i drogę wewnętrzną, natomiast basen zewnętrzny 
uznano za element przynależny do budynku, a wartości i weryfikację poprawności 
deklaracji podatkowych opierano na harmonogramie rzeczowo-finansowym stano-
wiącym załącznik do umowy koncesji. 

                                                      
34 Kwota odsetek bankowych oraz podatku dochodowego za okres 2013-2020 kształtowała się odpowiednio: 

1 955 614 zł oraz 2 604 081 zł. 
35 Pismo z dnia 25 stycznia 2021 r. 
36 Dz.U.2019.1170 t.j. 
37 Pismo z 24 lutego 2021 r. RIG.701.12.0.2020. 
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Zdaniem NIK, dane wykazane w deklaracjach podatkowych w zakresie budowli 
stanowiących podstawę podatku od nieruchomości, które są własnością Gminy, 
powinny opierać się na księgach rachunkowych i inwentarzowych Urzędu Gminy, w 
których wyodrębnione powinny być poszczególne budowle a ich wartość ustalona w 
oparciu nakłady poniesione w procesie inwestycyjnym oraz wartości ulepszeń w 
trakcie eksploatacji.   

(akta kontroli, str. 600-661, 139-141, 665) 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia efekty realizacji kontrolowanego przed-
sięwzięcia. Osiągnięte zostały zakładane efekty rzeczowe, a także rezultaty oddzia-
ływania. Gmina nie w pełni rzetelnie weryfikowała podstawę opodatkowania podat-
kiem od nieruchomości wykazaną w deklaracjach podatkowych, w zakresie budowli 
stanowiących jej własność i użytkowanych przez koncesjonariusza w związku z 
prowadzeniem działalności gospodarczej.  

NIK zauważa, że dotychczas osiągane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia były 
znacznie lepsze od zakładanych na etapie przygotowywania przedsięwzięcia. Wyni-
kało to głównie z faktu nieuwzględnienia wówczas w szacowaniu wartości przedsię-
wzięcia niektórych korzyści partnera prywatnego, np. przychodów z działalności 
gastronomicznej oraz z usług rehabilitacyjnych (partner prywatny uzyskał z nich do 
końca 2020 r. łącznie ponad  20 mln zł, co stanowi 33,5 % wszystkich przychodów 
operacyjnych. To wiązało się ze znacznie większą od zakładanej liczbą osób korzy-
stających z obiektu. Kolejnym czynnikiem decydującym o większych przychodach 
partnera prywatnego był poziom cen biletów (w latach 2013-2020 średnia cena bile-
tu normalnego kształtowała się na poziomie 12-15 zł, podczas gdy do obliczenia 
wartości Projektu przyjęto ceny 8-9 zł). W efekcie partner prywatny osiągnął do koń-
ca 2020 r. łączny zysk na sprzedaży w wysokości 14,3 mln zł, a zakładano w tym 
okresie zysk w wysokości 5,1 mln zł (według biznesplanu partnera prywatnego) lub 
9,4 mln zł (według analiz zleconych przez Urząd Gminy). Powyższe wskazuje na 
niedoszacowanie wartości koncesji na etapie przygotowania Projektu, poprzez nie-
uwzględnienie niektórych przewidywalnych korzyści partnera prywatnego oraz 
znaczne zaniżenie prognozowanych wyników ekonomicznych. Analiza wyników 
realizowanego Projektu wskazuje, że partner prywatny osiągnie znacznie szybciej 
zwrot wartości koncesji niż zakładano w momencie zawierania z nim umowy. 

 

3. Nadzór podmiotu publicznego nad majątkiem publicz-
nym oddanym do dyspozycji podmiotu prywatnego 
oraz nad jakością usług publicznych w ramach PPP 

Postanowienia umowy koncesji gwarantowały Gminie prawo kontroli przedmiotu 
koncesji w okresie jego eksploatacji poprzez przeprowadzanie kontroli doraźnych, 
pełen wgląd w dokumenty związane z realizacją umowy, pełen dostęp do obiek-
tów/pomieszczeń, terenów i urządzeń stanowiących przedmiot umowy. 

W umowie koncesji postanowiono, iż z kontroli będzie sporządzany protokół, 
w którym mogą być formułowane zalecenia wykonania określonych prac lub podję-
cia czynności w zakresie i na zasadach określonych w umowie. Zgodnie z §27 
umowy koncesji, gdy koncesjonariusz pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowe-
go odpowiedniego terminu nie wykonałby obowiązków umowy, w tym związanych 
z utrzymywaniem obiektu, urządzeń oraz otoczenia zewnętrznego w należytym sta-
nie technicznym i estetycznym zapewniającym odpowiedni poziom świadczonych 
usług, gmina ma prawo rozwiązania umowy oraz realizacji kary umownej w wysoko-
ści 5% wartości przedmiotu umowy.  
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Według wyjaśnień Wójta38 nadzór nad powierzonym koncesjonariuszowi majątkiem 
publicznym zorganizowano poprzez wyznaczenie osoby odpowiedzialnej39 za jego 
sprawowanie.  

Urząd Gminy nie posiadał uregulowań wewnętrznych w zakresie wykonywania nad-
zoru nad majątkiem powierzonym koncesjonariuszowi. Według wyjaśnień zastępcy 
kierownika Referatu Organizacyjnego, Promocji i Kultury40 odpowiedzialnej za nad-
zór, prowadzone czynności oparte były na wiedzy i doświadczeniu własnym i po-
dejmowane z własnej inicjatywy. Na bieżąco monitorowano stan obiektu poprzez 
wgląd do różnych protokołów i dokumentów z obowiązkowych przeglądów technicz-
nych. Podejmowano również bieżące kontakty z dyrektorem obiektu (telefoniczne i 
osobiste) celem omówienia należytego utrzymania stanu otoczenia obiektu i parku. 
Czynności tych nie dokumentowano.  

W okresie 2013-2020 r. przeprowadzono jedną kontrolę41, której zakres obejmował 
prawidłowość użytkowania „Kompleksu mineralnych basenów w Solcu-Zdroju”. Kon-
trola polegała na dokonaniu oględzin oraz przeglądzie dokumentacji związanej 
z obowiązkowymi przeglądani technicznymi obiektu i urządzeń, prowadzonymi re-
montami – pracami serwisowymi, oraz dokumentacji związanej z modernizacją 
i rozbudową obiektu42. 

W protokole stwierdzono, że kompleks mineralnych basenów w Solcu-Zdroju jest 
utrzymany w należytym stanie technicznym, sanitarnym, ppoż., bhp. Na bieżąco 
wykonywane były przeglądy techniczne wymagane przepisami prawa. Uznano, że 
teren parku wymaga prac porządkowych. Sformułowano zalecenia pokontrolne zo-
bowiązujące koncesjonariusza do wykonania prac porządkowych w parku i konser-
wacji urządzeń (altany, ławki, kładki, pergole). Zalecenia zostały zrealizowane. 

 (akta kontroli str. 115-120, 154)  

Koncesjonariusz przekazywał Gminie coroczne sprawozdania finansowe, w tym 
informacje o wielkości kosztów, ponoszonych m.in. w związku z utrzymaniem obiek-
tu. Według sprawozdań w pierwszym roku użytkowania obiektu (2013 r.) wygenero-
wano stratę w wysokości 1 031,8 tys. zł, natomiast użytkowanie w latach 2014-2019 
przynosiło zyski, odpowiednio; 661,2 tys. zł, 1 360,0 tys. zł, 3 560,0 tys. zł, 2 598,4 
tys. zł, 1 874,9 tys. zł i 2 111,1 tys. zł.   

Według informacji przekazanych przez koncesjonariusza43, poza nakładami okre-
ślonymi w umowie koncesji, w trakcie budowy i użytkowania obiektu koncesjona-
riusz inwestował w różne środki trwałe (rozbudowa i wyposażenie) o wartości […] 
tys. zł, oraz w wyposażenie niestanowiące środków trwałych – […]tys. zł. W okresie 
2013-2020 r. koncesjonariusz, między innymi wydatkował: […] tys. zł na przeglądy i 
konserwacje urządzeń i aparatury; […] tys. zł na remonty i naprawy bieżące; […] tys. 
zł na utrzymanie i serwisowanie różnego wyposażenia. 

(akta kontroli, str.101-107, 184-240) 

Gmina analizowała przekazywane sprawozdania. Według wyjaśnień Wójta44 
w 2013 r. Gmina zleciła ekspertowi wykonanie analizy, z której wynika, że suma 
osiągniętych przez koncesjonariusza zysków netto na poziomie 16 313,0 tys. zł 
zapewni mu zwrot z inwestycji, a wówczas stosownie do zapisów §25 umowy kon-
cesji mogą zostać podjęte działania w celu skrócenia okresu koncesji 

                                                      
38 Pismo z dnia 18 stycznia 2021 r. RIG.701.12.5.2020 
39 Za sprawowanie nadzoru odpowiedzialnym była Zastępca Kierownika Referatu Organizacyjnego.  
40 Pismo z dnia 29 stycznia 2021 r. 
41  Kontrola przeprowadzona przez zespół trzyosobowy w dniu 1 marca 2018 r. 
42 W latach 2016-2017 wybudowano wiatę wielofunkcyjną, łącznik z Hotelem Malinowy Raj, zabudowano otwarty 

taras wypoczynkowy. 
43 Pismo z 25 stycznia 2021 r. 
44 Pismo z 14 stycznia 2021 r. 
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 (akta kontroli, str. 96-97) 

Istotnym elementem nadzoru nad majątkiem publicznym oddanym w użytkowanie 
koncesjonariuszowi, był obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji. Inwentaryzację 
przeprowadzono jeden raz 4 stycznia 2017 r. Wytworzona dokumentacja wskazuje, 
że inwentaryzacja polegała na potwierdzeniu istnienia obiektu oraz ustaleniu jego 
wartości początkowej. Zapis w arkuszu spisu z natury był następujący: Budynek 
basenów mineralnych – szt. 1 wartość 16 343 841,90 zł. 

 (akta kontroli str. 115-123) 

Gmina nie opracowała systemu zarządzania projektem i nie wyznaczyła osób od-
powiedzialnych za monitorowanie jakości usług świadczonych przez partnera pry-
watnego. Według wyjaśnień Wójta45 wiedzę o jakości realizowanych usług uzyski-
wano monitorując ankiety udostępniane korzystającym z obiektu, księgę wpisów 
gości, z osobistych rozmów przeprowadzanych z mieszkańcami. Z tych czynności 
nie sporządzano dokumentacji lub ewidencji w zakresie wykonanych czynności. 

Według Wójta, Solec-Zdrój jest niewielką gminą46, której mieszkańcy tworzą znaną 
sobie społeczność lokalną. Z basenów korzystają pracownicy urzędu ich rodziny 
wymieniając informacje o dostępności i jakości usług. W kontrolowanym okresie nie 
wystąpiły przypadki przerw w działalności lub ograniczenia dostępności obiektu dla 
mieszkańców. Nie odnotowano również uwag, co do jakości usług. 

(akta kontroli, str. 115-116) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwier-
dzono następującą nieprawidłowość. 

Inwentaryzacja majątku przekazanego w użytkowanie koncesjonariuszowi przepro-
wadzona została nierzetelnie. W arkuszu spisu z natury ujęto tylko budynek base-
nów mineralnych. Według dokumentacji projektowej, kosztorysowej jak również 
protokołów odbioru, w wyniku realizacji umowy koncesji wytworzono różne środki 
trwałe, tj. obiekt budowlany, urządzenia techniczne, budowle, wyposażenie oraz 
obiekty architektury w parku, których spis z natury nie uwzględniał.  

Pośrednią przyczyną nieprawidłowości był brak poprawnej klasyfikacji środków trwa-
łych, co opisano w pkt. 1 wystąpienia, oraz niewyodrębnienie w księdze inwenta-
rzowej poszczególnych składników majątku wytworzonego w toku realizacji umowy 
koncesji zarówno, co do środków trwałych stanowiących ruchomości jak i innego 
wyposażenia.  

Według wyjaśnień Wójta47 na arkuszu spisu z natury nr 224 w poz. nr 9 ujęto nie 
tylko budynek basenów mineralnych, ale również zagospodarowanie terenu działek 
należących do kompleksu. Stwierdzenie to oparte jest na dowodzie OT sporządzo-
nym 1 marca 2013 r., w którym opisano pełną charakterystykę Kompleksu Mineral-
nych Basenów wraz z zagospodarowaniem terenu, a komisja dokonując spisu 
z natury użyła skrótu „Budynek basenów mineralnych”, natomiast wartość 
16 343 841,9 zł wynika z OT. 

NIK nie podziela prezentowanego stanowiska. Istotą spisu z natury jest potwierdze-
nie istniejącego stanu zgodnie z dokonanym oglądem. Do wyjaśnień wójt załączył 
dokument pod nazwa Karta środka trwałego – Budynek Basenów Mineralnych spo-
rządzony 12 marca 2013 r., w którym enumeratywnie wyspecyfikowano 24 pozycje 
wchodzące w skład obiektu, poza budynkiem (obiektem budowlano-
konstrukcyjnym). Między innymi były to: poszczególne rodzaje basenów, wyposaże-
nie wspólne basenów (odkurzacz, fotometr, panel sterujący), szafki basenowe HPL 
                                                      
45 Pismo z dnia 18 stycznia 2021 r. RIG.701.12.5.2020. 
46 Około 5 tys. mieszkańców. 
47 Pismo z dnia 5 lutego 2021 r. RIG.701.12.6.2020 

Stwierdzone nieprawi-
dłowości 
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400 sztuk, różne systemy elektroniczne, instalacje i inne. Według NIK, co najmniej 
takiej szczegółowości wymagał sporządzony spis z natury obiektu basenów, uzu-
pełniony spisem elementów zagospodarowania terenu (np. altany, mostki, ławki), 
z ewentualnym wskazaniem uwag, co do stwierdzonego stanu poszczególnych ele-
mentów spisu. 

(akta kontroli, str. 115-116, 121, 156-158) 

Stan obiektu basenów, wyposażenia i bezpośredniego otoczenia wskazuje na za-
chowanie dbałości o majątek publiczny przez koncesjonariusza. Wyniki kontroli 
wskazują jednak na potrzebę uregulowania procesu planowania i wykonywania 
nadzoru nad majątkiem, jakością świadczonych usług oraz konieczność dokumen-
towania prowadzonych czynności. Przeprowadzenie jednej kontroli obiektu w ciągu 
siedmiu lat jego eksploatacji (lata 2013-2020) uznać należy za niewystarczające. 
Inwentaryzacja majątku przekazanego w użytkowanie koncesjonariuszowi przepro-
wadzona została w zakresie zbyt ogólnym.  

 

IV. Wnioski 
W związku z stwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli formułuje 
następujące wnioski pokontrolne. 

1. Dokonanie prawidłowej klasyfikacji środków trwałych wytworzonych w wyniku 
umowy koncesji, uwzględniając wymogi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 
października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)48, oraz 
ustalenie właściwych stawek amortyzacji. 

2 Uzupełnienie ksiąg inwentarzowych o ewidencję szczegółową składników rze-
czowych majątku wytworzonego w związku z realizacją umowy koncesji, zgodnie 
z obowiązującymi uregulowaniami Urzędu, oraz przeprowadzenie i rozliczenie 
inwentaryzacji tego majątku. 

3. Dokumentowanie przeprowadzanych czynności kontrolnych i nadzorczych.  

4. Weryfikację prawidłowości deklaracji podatku od nieruchomości, oraz wielkości 
należnego podatku, w zakresie budowli wykorzystywanych do prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej przez koncesjonariusza.  

 

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden 
dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrol-
nego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dy-
rektora Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej Izby 
Kontroli. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie 
przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w 
sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 

                                                      
48 Dz. U. z 2016 r. poz. 1864. 
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wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przed-
stawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w 
całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Warszawa, dnia 26 marca 2021 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Departament Gospodarki, 

Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

Kontroler p.o. Dyrektora 
Maciej Maciejewski Mirosław Wójtowicz 

Główny Specjalista kp.  
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Podpis Podpis 

 

 

 
 


