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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli S/17/008 - „Wybrane aspekty funkcjonowania Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego 
Sp. z o.o.”1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Kontrolerzy 1. Magdalena Kisiołek, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/101/2018 z dnia 26 marca 2018 r.  

[Dowód: akta kontroli str. 1-2] 

2. Mariusz Krynke, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/100/2018 z dnia 26 marca 2018 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 3-4] 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Bytomiu2, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Damian Bartyla, Prezydent Miasta Bytomia3. 
[Dowód: akta kontroli str. 5] 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie4 organizację i sprawowanie nadzoru 
właścicielskiego nad spółkami komunalnymi z udziałem Gminy Bytom5 ze szczególnym 
uwzględnieniem nadzoru nad Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o.6  

Spółka BPK, zaopatrująca mieszkańców Bytomia w wodę oraz prowadząca gospodarkę 
ściekami i odpadami, poza wykonywaniem zadań, do realizacji których została powołana, 
prowadziła i finansowała wbrew własnym interesom działalność, która przyczyniała się do 
pogorszenia jej sytuacji finansowej, a część realizowanych przez nią niegospodarnych 
działań odbywała sią przy akceptacji lub za inspiracją przedstawicieli Urzędu Miasta Bytom. 

Nadzór właścicielski Gminy nad spółkami komunalnymi prowadzony był nierzetelnie 
i nieefektywnie oraz miał jedynie charakter formalny. Pomimo opracowania w 2012 r. Zasad 
nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Bytom dokument ten nie został 
przyjęty i wdrożony do stosowania gdyż uznano, że dla sprawowania nadzoru przepisy 
prawa powszechnie obowiązującego są wystarczające. Przepisy te były jednak 
niejednokrotnie naruszane.  

W Urzędzie nie ustalono zasad przyznawania nagród członkom zarządów spółek 
komunalnych, a nagrody za rok 2014 przyznano Członkom Zarządu BPK pomimo 
poniesienia w tamtym roku obrotowym wysokich strat finansowych oraz pogorszenia się 
sytuacji Spółki, co było działaniem niegospodarnym. Z kolei przyznanie w grudniu 2017 r. 
Członkom Zarządu Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o.7 nagród pieniężnych 
było działaniem naruszającym ustawę z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania 
wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami8 oraz postanowienia umów o pracę 
zawartych z tymi osobami, bowiem regulacje te nie przewidywały wypłaty takich nagród. 
Działanie to było także niegospodarne - uwzględniając pogłębiające się straty finansowe 

                                                      
1 Okres objęty kontrolą obejmował lata od 2012 r. – do dnia zakończenia kontroli. Okres kontrolowany mógł 
objąć lata wcześniejsze, o ile działania wówczas podejmowane miały wpływ na kontrolowaną działalność. 
2 Zwany dalej „Urzędem”. 
3 Zwany dalej „Prezydentem Miasta” lub „Prezydentem”. 
4 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna.  
5 Zwanej dalej również „Gminą” lub „Miastem”. 
6 Spółka, w której Miasto Bytom posiadało 100% udziałów, zwana dalej „BPK” lub „Spółką”. 
7 Zwanej dalej „BARI”. 
8 Dz. U. z 2017 r. poz. 2190, zwanej dalej „nową ustawą kominową”. 
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tego podmiotu. W Urzędzie nie ustalono także zasad naboru do rad nadzorczych,  
a spełnianie wymagań formalnych kandydatów do tych organów weryfikowane było  
w sposób niejednolity i niewystarczający, głównie w oparciu o składane oświadczenia. 

Zgromadzenie Wspólników BPK nie dokonało zmian w statucie Spółki ani nie podjęło 
uchwały w sprawie określenia wymogów, jakie musi spełniać kandydat na członka organu 
zarządzającego, wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach 
zarządzania mieniem państwowym9, co było niezgodne z art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej10. Zgromadzenie Wspólników BPK nie podjęło 
także uchwały o dokonanie przez BPK zwrotu dopłat otrzymanych od Gminy Bytom 
w łącznej wysokości 16 570,5 tys. zł11, wymaganej art. 228 pkt 5 ustawy z dnia 15 września 
2000 r. Kodeks spółek handlowych12. Działania Gminy mające na celu realizację przez 
Bytomski Sport Sp. z o.o.13 nałożonych na tę spółkę przez Prezydenta Miasta miesięcznych 
i kwartalnych obowiązków informacyjnych były nieskuteczne, przez co Gmina nie potrafiła 
należycie wyegzekwować swoich uprawnień (jako wspólnika) do nadzoru, m.in. w zakresie 
kontroli, o której mowa w art. 212 § 1 Ksh.  

Komórki organizacyjne kontroli i audytu wewnętrznego Urzędu w latach 2012-2017 nie 
przeprowadzały kontroli lub oceny sprawowania nadzoru właścicielskiego nad 
funkcjonowaniem spółek komunalnych. Natomiast w 2017 r. Komisja Rewizyjna Rady 
Miejskiej w Bytomiu podjęła dwie kontrole w zakresie nadzoru właścicielskiego. 
Przeprowadzenie pierwszej z ww. kontroli, wg sprawozdań Komisji Rewizyjnej, Prezydent 
Miasta utrudniał, a przeprowadzenie drugiej uniemożliwił, odwołując się do wyroku 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie14, w którym stwierdzono, że żaden 
przepis prawa nie uprawnia organów gminy do bezpośredniego ingerowania w działalność 
spółki funkcjonującej według zasad cywilnoprawnych. Izba zwraca uwagę, że obie ww. 
kontrole odnosiły się do spraw związanych z nadzorem właścicielskim nad spółkami 
komunalnymi we wskazanych obszarach, tj. w ramach kompetencji Komisji Rewizyjnej 
określonej w art. 18a ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym15, a nie  
do bezpośrednich kontroli tych spółek – o czym stanowiła treść ww. wyroku. 

Odmienne podejście od powyższego Prezydent Miasta prezentował w odniesieniu  
do własnych działań lub działań innych przedstawicieli Urzędu, wpływających na decyzje 
Zarządu BPK, które negatywnie oddziaływały na kondycję finansową tej Spółki, poprzez: 

− zwracanie się do BPK o wcześniejszą zapłatę części podatku od nieruchomości za lata 
2015, 2016 i 2018, tj. przed powstaniem zobowiązania podatkowego. Spółka BPK, 
realizując te oczekiwania, zapłaciła Miastu łącznie 10 180 tys. zł, co wymagało 
korzystania przez nią z kredytu w rachunku bieżącym; 

− wynajmowanie przez Miasto od BPK samochodu osobowego za kwotę o połowę niższą 
niż wysokość wydatków związanych z wynajmem tego samochodu od firmy prywatnej 
jakie ponosiło BPK, a także pokrywanie przez Spółkę kosztów ubezpieczenia tego 
pojazdu, pomimo że zgodnie z umową najmu należało to do obowiązków Gminy; 

− oddziaływanie na udzielanie przez BPK pożyczek podmiotom, których sytuacja 
finansowa nie pozwalała na ich terminowy zwrot, a których profil działalności nie był 
związany z działalnością, do realizacji której BPK została powołana. Łączna kwota 
udzielonych pożyczek w latach 2013-2017 wyniosła 3 436 tys. zł. Podobne 
oddziaływanie dotyczyło zaangażowania BPK w działalność sponsoringową, której 
koszty w latach 2012-2017 wyniosły 5 061,8 tys. zł; 

Prezydent Miasta, działając jako Zgromadzenie Wspólników BPK, wyraził zgodę na 
wnioskowane przez Zarząd Spółki rozszerzenie przedmiotu działalności o działalność 
                                                      
9 Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, ze zm., zwanej dalej „ustawą o zarządzaniu mieniem państwowym”. 
10 Dz. U. z 2017 r. poz. 827, ze zm., zwanej dalej „ustawą o gospodarce komunalnej”. 
11 Spółka dokonała zwrotu tych dopłat w okresie od marca do maja 2017 r. 
12 Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, ze zm., zwanej dalej „Ksh”. 
13 Zwana dalej „Bytomskim Sportem”. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej 
„KRS”) w dniu 21 października 2014 r. pod firmą Bytomski Sport Sp. z o.o., w dniu 14 listopada 2017 r. do KRS 
wpisano zmianę firmy Spółki na Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o.o. 
14 Z dnia 16 czerwca 2015 r. (II SA/OI 433/15). 
15 Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm., zwana dalej „ustawą o samorządzie gminnym”. 
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leżącą poza sferą użyteczności publicznej, co w szczególności dotyczyło wykonywania 
robót budowlanych w ramach budowy i modernizacji obiektów sportowych oraz obrotu 
nieruchomościami, polegającego na zakupie nieruchomości na cele niezwiązane 
z prowadzoną działalnością gospodarczą, celem ich dalszej odsprzedaży. Działanie to nie 
znajdowało podstaw prawnych w ustawach o samorządzie gminnym oraz w ustawie 
o gospodarce komunalnej, z uwagi na ograniczenia prowadzenia takiej działalności przez 
spółki komunalne, wynikające z art. 10 tej ustawy, w związku z art. 9 ust. 2 ustawy 
o samorządzie gminnym. 

Prezydent i Wiceprezydent Miasta, działając jako Zgromadzenie Wspólników BPK podjęli 
uchwały wyrażające zgodę na zakup od Gminy Bytom przez BPK nieruchomości przy  
ul. Strzelców Bytomskich i ul. Magdaleny, nie weryfikując - w ramach nadzoru 
właścicielskiego - istnienia interesu ekonomicznego Spółki wynikającego z ich nabycia. 
Dominującą przesłanką ich zakupu przez BPK było zapewnienie Gminie Bytom - 
znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej - dodatkowych przychodów z tytułu ich 
sprzedaży (a później także z tytułu wpłacanego podatku od nieruchomości), przy 
jednoczesnym „zwrocie” części tak pozyskanych środków przez Gminę na rzecz BPK, 
z przeznaczeniem na utrzymanie kanalizacji deszczowej16. Zakup nieruchomości za kwotę 
20 025,9 tys. zł spółka BPK sfinansowała kredytem obrotowym w kwocie 13 000,0 tys. zł, 
którego koszty wyniosły 286,1 tys. zł oraz środkami własnymi w wysokości 7 025,9 tys. zł.  

Prezydent Miasta podejmując uchwałę Zgromadzenia Wspólników wyrażającą zgodę na 
przyjęcie przez BPK do realizacji zadania „Budowy hali widowiskowo-lodowiskowej wraz 
z halą lodowiskowo-treningową oraz z modernizacją istniejącego stadionu piłkarskiego”, bez 
zabezpieczenia środków na jego finansowanie, przyczynił się do pogorszenia sytuacji 
finansowej BPK. Wykonywanie przez BPK ww. zadania obciążało kosztami jego realizacji 
bieżącą działalność przedsiębiorstwa oraz skutkowało poniesieniem przez Spółkę 
niezrefundowanych nakładów inwestycyjnych w wysokości 776,0 tys. zł. Tym samym 
Prezydent Miasta, z którego bezpośredniej inicjatywy Spółka podjęła realizację tego 
przedsięwzięcia, stworzył warunki do finansowania skrośnego, tj. pokrywania kosztów tej 
inwestycji przychodami z działalności podstawowej BPK, a więc związanej np. z opłatami  
za wodę i ścieki.  

Późniejsze powołanie do realizacji ww. zadania spółki „córki” BPK, której działalność 
w części wykraczała poza sferę użyteczności publicznej, a także poza zakres zadań 
związanych z profilem działalności BPK, do którego wykonywania została powołana spółka 
„matka”, prowadziło do akceptowanego przez Prezydenta Miasta17, przekroczenia przez 
Zarząd BPK jego kompetencji. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce 
komunalnej, o sposobie prowadzenia i formach gospodarki komunalnej decyduje organ 
stanowiący gminy, a nie zarząd spółki komunalnej.  

Prezydent Miasta, działając jako Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników, wyraził zgodę 
na zakup przez BPK nieruchomości w Tarnowskich Górach wraz z infrastrukturą służącą 
wydobywaniu wody. Transakcji tej nie poprzedzono - w ramach nadzoru właścicielskiego - 
rzetelnym rozeznaniem i weryfikacją tego zamierzenia inwestycyjnego Spółki. Ostatecznie 
BPK dokonała niegospodarnego zakupu aktywów, które przynosiły Spółce ok. 700 tys. zł 
strat finansowych w każdym roku. Rolę podmiotu pośredniczącego w ww. transakcji pełniła 
spółka komunalna BARI, która świadczyła usługi promocji na rzecz Sprzedającego 
(prywatnego podmiotu) - za wynagrodzeniem będącym prowizją od wartości sprzedawanej 
przez ten podmiot nieruchomości, a jednocześnie była współautorem analizy opłacalności 
zakupu tej nieruchomości przez spółkę komunalną BPK. Decyzję o zakupie podjęto m.in. 
w oparciu o powyższą analizę, którą co najmniej ze względu na powyższy konflikt 
interesów, należało uznać za mało wiarygodną. Cena zakupu wynosząca 15 016,8 tys. zł 
netto była o 1/3 wyższa od wartości rynkowej nieruchomości, jaką określił rzeczoznawca 
majątkowy - działający na zlecenie Sprzedającego. 

                                                      
16 Utrzymanie i eksploatacja kanalizacji deszczowej przez BPK bez zapewnienia środków finansowych na ten cel 
było jednym z czynników wpływających na ponoszenie strat finansowych przez Spółkę w latach 2014-2017 
(niepokryte koszty z tym związane wynosiły od 10 254,8 tys. zł w 2014 r. do 10 157,9 tys. zł w 2017 r.). 
17 Prezydent Miasta działając jako Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników BPK wyraził zgodę na 
utworzenie spółki Bytomski Sport. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja i sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami 
samorządowymi, w szczególności nad BPK oraz sprzedaż tej Spółce 
wybranych nieruchomości Gminy Bytom 

1.1. Według stanu na 1 stycznia 2012 r., Gmina Bytom była wyłącznym lub większościowym 
udziałowcem pięciu spółek: BPK (100%), Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o.18 (100%), 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.19 (100%), Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o.20 (74%) oraz Bytomskiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. 
(100%). Miasto było również mniejszościowym udziałowcem lub akcjonariuszem w sześciu 
spółkach: Centrum Szkolenia i Adaptacji Zawodowej Sp. z o.o. w likwidacji (1%), Bytomskim 
Holdingu Produkcyjno-Usługowym S.A. w upadłości (10%), Tramwajach Śląskich S.A. 
(12%), Funduszu Górnośląskim S.A. (1,46%), Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. 
(0,16%) oraz w Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych PRInż-1 Sp. z o.o. (0,6%).  

Spółki z wyłącznym lub większościowym udziałem Gminy Bytom posiadały nw. udziały lub 
akcje: BPK - 11,2% udziałów w EKOPLAZMA Sp. z o.o. i 0,65% akcji w Klubie Sportowym 
Polonia Bytom S.A.21, a PEC posiadało 100% udziałów w STS Inżynieria Sp. z o.o. 

Według stanu na 31 grudnia 2017 r., Gmina była wyłącznym lub większościowym 
udziałowcem sześciu spółek: BPK (100%), ZBM (100%), TBS (100%), PEC (75%), BARI 
(100%) oraz Bytomskiego Sportu Polonia Bytom Sp. z o.o.22 (100%). Miasto było również 
mniejszościowym udziałowcem lub akcjonariuszem w pięciu spółkach: Tramwajach Śląskich 
S.A. (9,77%), Funduszu Górnośląskim S.A. (1,78%), Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym 
S.A. (0,15%), KS Polonia (12,25%) oraz w Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych PRInż-1 
w restrukturyzacji Sp. z o.o. (0,3%).  

Spośród spółek z wyłącznym lub większościowym udziałem Gminy Bytom tylko ZBM 
posiadał 34,34% akcji w KS Polonia, a pozostałe spółki nie posiadały udziałów lub akcji 
w innych spółkach. 

[Dowód: akta kontroli str. 70-74, 1098-1099] 

1.2. Zarządzeniem Prezydenta Bytomia nr 477 z 7 grudnia 2009 r.23, zmieniającym 
Regulamin Organizacyjny Urzędu, utworzono Biuro Nadzoru Właścicielskiego 
i Gospodarowania Mieniem, w którym zatrudnione były cztery osoby. 

Z dniem 1 listopada 2012 r. wprowadzono nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu24, 
zgodnie z którym zadania z zakresu nadzoru właścicielskiego sprawował Referat Nadzoru 
Właścicielskiego w Wydziale Spraw Komunalnych. W Referacie zatrudnionych było pięć 
osób. Kolejny Regulamin Organizacyjny Urzędu został wprowadzony 1 sierpnia 2017 r. 
Zgodnie z nim zadania związane z nadzorem nad funkcjonowaniem spółek z udziałem 
Gminy realizowało Biuro Nadzoru Właścicielskiego, w którym zatrudnione były cztery osoby. 

Pracownicy zarówno Biura jak i Referatu Nadzoru Właścicielskiego dysponowali 
wystarczającym przygotowaniem merytorycznym i zawodowym do wykonywania zadań 
z zakresu nadzoru właścicielskiego. Kierownik Referatu, a następnie Biura Nadzoru 
Właścicielskiego posiadał wyższe wykształcenie i ukończył studia podyplomowe z zakresu 
Administracji i Zarządzania oraz Doskonalenia Pracy Kierowniczej. Kierownik zdał również  
 

                                                      
18 Zwanego dalej „ZBM”. 
19 Zwanego dalej „TBS”. 
20 Zwanego dalej „PEC”. 
21 Zwanego dalej „KS Polonia”. 
22 Zwana dalej „Bytomskim Sportem”. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) 
w dniu 21 października 2014 r. pod firmą Bytomski Sport Sp. z o.o., w dniu 14 listopada 2017 r. do KRS wpisano 
zmianę firmy Spółki na Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o.o. 
23 Dotyczącym zmiany zarządzenia nr 71 Prezydenta Miasta Bytomia z 30 marca 2007 r. w sprawie nadania 
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bytomiu. 
24 Zarządzeniem Prezydenta Bytomia nr 476 z 31 października 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bytomiu. 

Opis stanu 
faktycznego 



 

6 

z wynikiem pozytywnym egzamin dla Kandydatów na członków Rad Nadzorczych 
w spółkach Skarbu Państwa. Pozostali pracownicy posiadali wykształcenie wyższe 
z zakresu ekonomii lub administracji. 

[Dowód: akta kontroli str. 75-103, 683-727] 

Według Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, do zadań Biura/Referatu Nadzoru 
Właścicielskiego należało m.in. prowadzenie spraw związanych ze zgromadzeniami 
wspólników/walnymi zgromadzeniami akcjonariuszy spółek, w których Gmina Bytom 
posiadała udziały/akcje (w tym kompletowanie i nadzór nad dokumentacją spółek), 
prowadzenie spraw związanych z nabywaniem i zbywaniem udziałów/akcji w spółkach, 
prowadzenie okresowych analiz i ocen funkcjonowania spółek, w których Gmina Bytom 
posiadała akcje/udziały, sporządzanie innych opinii o działalności spółek, zlecanych przez 
Prezydenta, działającego jako zgromadzenie wspólników oraz planowanie dopłat do spółek, 
w których Gmina Bytom posiadała akcje/udziały.  

Jednoosobowe spółki Gminy Bytom zobowiązane były przekazywać do Biura/Referatu 
Nadzoru Właścicielskiego kwartalne i miesięczne informacje na temat ich działalności, 
natomiast spółki z większościowym udziałem Gminy Bytom - tylko informacje kwartalne. 
Comiesięcznie (nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca) przekazywano: 
zestawienie zawartych w danym miesiącu umów za roboty, usługi i dostawy o wartości 
powyżej 5,0 tys. zł oraz zestawienie zmian w stanie i strukturze zatrudnienia25, natomiast 
kwartalnie (najpóźniej do 25 dnia po kwartale): kopię sprawozdania F-/I-01, dane 
ekonomiczno-finansowe wg określonego wzoru (wynik finansowy, stan należności 
i zobowiązań, wskaźniki ekonomiczne) oraz informacje pozafinansowe (o realizacji 
projektów inwestycyjnych, realizacji planu remontów i innych działaniach i zdarzeniach 
mających istotny wpływ na działalność spółki).  

Powyższe spółki, w tym BPK, terminowo przekazywały zarówno informacje miesięczne,  
jak i kwartalne, poza przypadkami opisanymi w dalszej części wystąpienia. Otrzymane 
informacje bez dokonania ich pisemnej analizy, oceny czy opinii ujmowano wprost 
w zbiorczych kwartalnych informacjach z działalności spółek miejskich przekazywanych 
Zarządowi Miasta. 

W latach 2014-2017 Wiceprezydent Miasta, w którego pionie znajdował się nadzór nad 
spółkami komunalnymi, odbył (na zaproszenie) 13 spotkań z Prezesami spółek z udziałem 
Gminy Bytom (trzy w 2014 r., sześć w 2015 r., trzy w 2016 r. i jedno w 2017 r.), których 
tematem było omówienie bieżącej sytuacji tych spółek. Ponadto okresowo (bez formalnych 
zaproszeń) odbywały się spotkania inicjowane przez Wiceprezydenta Miasta, których 
tematyką były różne zagadnienia dotyczące spółek, w tym także spoza zakresu nadzoru 
właścicielskiego. Z powyższych spotkań nie sporządzano notatek lub innych dokumentów 
w formie papierowej lub elektronicznej.  

[Dowód: akta kontroli str. 8, 31-58, 75-103, 122-646, 649-652, 682, 827-834] 

Rady Nadzorcze spółek z udziałem Gminy Bytom przedkładały Prezydentowi Miasta 
informacje o posiedzeniach i porządku obrad oraz protokoły z tych posiedzeń, które były 
gromadzone w komórce nadzoru właścicielskiego. 

[Dowód: akta kontroli str. 9] 

W 2012 r. w Urzędzie opracowano Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami 
z udziałem Gminy Bytom, jednakże dokument ten nie został formalnie przyjęty i wdrożony 
do stosowania. Jak wyjaśnił Kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego: „(…) uznano, że 
wystarczające dla sprawowania nadzoru są zapisy ustawowe kodeksu spółek handlowych, 
ustawy o gospodarce nieruchomościami, regulaminu organizacyjnego urzędu ustalającego 
zadania komórek organizacyjnych urzędu gminy, czy też uregulowania zawarte w aktach 
założycielskich spółek”. 

[Dowód: akta kontroli str. 8, 10-30, 744] 

                                                      
25 Obowiązek przekazywania comiesięcznej informacji został wprowadzony pismem Prezydenta Bytomia  
nr ZIN.0232.21.1.2012 z 18 grudnia 2012 r. 



 

7 

1.3. Komórki organizacyjne kontroli i audytu wewnętrznego Urzędu w latach 2012-2017  
nie przeprowadzały kontroli ani oceny sprawowania nadzoru właścicielskiego nad 
funkcjonowaniem spółek komunalnych.  

W 2017 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Bytomiu przeprowadziła dwie kontrole, tj.:  

− Nadzór właścicielski nad wydatkami spółek miejskich przeznaczonymi na kulturę i sport 
w latach 2013-2017 oraz nadzór w zakresie powoływania rad nadzorczych i ich 
przewodniczących w spółkach miejskich w latach 2013-2017. W sprawozdaniu  
nr 27/2017 z 23 listopada 2017 r. z przeprowadzonej kontroli wskazano, że Biuro 
Nadzoru Właścicielskiego prowadzi nadzór jedynie pod względem formalnym, a nie 
merytorycznym i nie kontroluje wydatków, ani bieżącej działalności spółek miejskich. 
Wskazano ponadto, że Prezydent Miasta utrudniał dostęp do informacji o wydatkach 
spółek, odwołując się do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie 
z dnia 16 czerwca 2015 r. (II SA/OI 433/15), w którym stwierdzono, że: „Żaden przepis 
prawa nie uprawnia organów gminy do wykorzystywania posiadanych kompetencji 
władczych do bezpośredniego ingerowania w działalność takiej spółki, funkcjonującej 
według zasad cywilnoprawnych”; 

− Nadzór właścicielski w zakresie sposobu prowadzenia i zasadności inwestycji 
realizowanych przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w latach  
2013-2017. W sprawozdaniu nr 34/2017 z 25 stycznia 2018 r. wskazano, że Prezydent 
Miasta uniemożliwił Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli i nie udostępnił 
żadnych dokumentów spółek, których właścicielem jest Gmina Bytom, powołując się  
na ww. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

[Dowód: akta kontroli str. 9, 63-69] 

1.4. W Urzędzie nie ustalono (w formie zarządzenia lub innego obowiązującego dokumentu) 
zasad naboru do rad nadzorczych spółek z udziałem Gminy Bytom. Prezydent Miasta 
wyjaśnił, że „członkowie Rad Nadzorczych spółek z udziałem Gminy Bytom wskazywani są 
przez Prezydenta Miasta Bytomia”.  

Kandydatów do rad nadzorczych spółek z udziałem Gminy Bytom zobowiązywano  
do przedłożenia dyplomu złożenia egzaminu dla kandydatów na członków organów 
nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów lub 
dyplomu potwierdzającego złożenie egzaminu przed komisją powołaną przez ministra 
właściwego ds. Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 
1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji26. W przypadku osób, które nie złożyły ww. 
egzaminu, a posiadających stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub 
technicznych, bądź posiadających tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego 
rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego 
- żądano dokumentu poświadczającego te uprawnienia.  

Spełnienie pozostałych wymagań formalnych27 przez kandydatów do rad nadzorczych było 
weryfikowane tylko na podstawie składanych przez nich oświadczeń. 

Wszystkie osoby powołane przez Prezydenta Bytomia (działającego w imieniu wspólnika 
Gminy Bytom) do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej BPK złożyły wymagane 
oświadczenia i dyplomy, bądź dokumenty poświadczające uprawnienia, poza jednym 
przypadkiem, co przedstawiono w dalszej części wystąpienia. 

[Dowód: akta kontroli str. 9, 647-648, 731, 734-738] 

                                                      
26 Dz. U. z 2016 r. poz. 981 i 1174, zwana dalej „ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji”. 
27 Według stanu do 31 grudnia 2016 r.: członkowie rady nadzorczej, reprezentujący w spółce jednostkę 
samorządu terytorialnego, byli powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym 
w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji oraz spełniały wymogi art. 13 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji 
(art. 10a ust. 4 ustawy o gospodarce komunalnej). Według stanu od 1 stycznia 2017 r.: 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 o zarządzaniu mieniem państwowym, z wyłączeniem 
posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych 
(art. 10a ust. 5 ustawy o gospodarce komunalnej). 
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1.5. W latach 2012-2016 w Urzędzie nie ustalono zasad przyznawania nagród członkom 
zarządów spółek komunalnych. Jak wyjaśnił z upoważnienia Prezydenta Skarbnik Miasta - 
nagrody były przyznawane uchwałami zgromadzeń wspólników na podstawie wniosków 
Rad Nadzorczych. 

Uchwałą Zgromadzenia Wspólników BPK Nr 22/06/2014 z 18 czerwca 2014 r. przyznano 
Prezesowi Zarządu BPK nagrodę roczną za rok obrotowy 2013 w wysokości trzykrotności 
jego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku 201328. Natomiast na podstawie 
uchwał Zgromadzenia Wspólników Nr 19/07/2015, Nr 20/07/2015 i Nr 21/07/2015 z 30 lipca 
2015 r. przyznano Członkom Zarządu BPK nagrody roczne za rok obrotowy 201429,  
co szerzej przedstawiono w dalszej części wystąpienia. Wysokość tych nagród dla 
poszczególnych Członków Zarządu BPK nie przekroczyła trzykrotności ich przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. W pozostałych 
latach objętych nin. kontrolą Członkom Zarządu BPK nie przyznawano nagród. 

Na podstawie uchwały nr 17/12/2017 Zgromadzenia Wspólników BARI z 22 grudnia 2017 r. 
przyznano Członkom Zarządu BARI nagrody pieniężne w łącznej wysokości 18,0 tys. zł 
z tytułu wzorowego wypełniania obowiązków zawodowych i przejawiania inicjatywy 
w pracy30, co szerzej przedstawiono w dalszej części wystąpienia. W pozostałych latach 
objętych kontrolą Członkom Zarządu BARI nie przyznawano nagród. 

[Dowód: akta kontroli str. 9, 837-847] 

1.6. Spółka BPK zapłaciła Gminie Bytom 22 grudnia 2014 r. podatek od nieruchomości  
za 2015 r. w wysokości 5 mln zł, 30 grudnia 2015 r. podatek od nieruchomości za 2016 r. 
w wysokości 4,8 mln zł, 29 grudnia 2017 r. podatek od nieruchomości za 2018 r. 
w wysokości 380,0 tys. zł, co szerzej przedstawiono w dalszej części wystąpienia. 

[Dowód: akta kontroli str. 872-963] 

1.7. Spółka BPK była od 2006 r. właścicielem systemu kanalizacji deszczowej na terenie 
Gminy Bytom, ponosząc koszty eksploatacji i utrzymania tej infrastruktury technicznej. 
W latach 2006-2011 Gmina Bytom wniosła dopłaty do kapitału BPK31 z przeznaczeniem na 
działalność związaną z odprowadzeniem wód opadowych systemem kanalizacji deszczowej 
i ciekami wodnymi na terenie gminy Bytom na łączną kwotę 9 568,0 tys. zł. W latach  
2012-2014 BPK dokonała częściowego (80,5%) zwrotu tych dopłat32 w wysokości  
7 700,0 tys. zł (6 400,0 tys. zł w 2012 r. i 1 300,0 tys. zł w 2014 r.). Zastępca Prezydenta 
wyjaśnił, że zwrot dopłat miał związek z sytuacją finansową Gminy Bytom. 

Uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu nr XXII/314/12 z 4 stycznia 2012 r. została zatwierdzona 
taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, która  
od 1 lutego 2012 r. wprowadzała obowiązek płatności za odprowadzanie ścieków - wód 
opadowych i roztopowych. Uchwała ta została zaskarżona do WSA w Gliwicach przez 
Spółdzielnie Mieszkaniowe. Ww. Sąd wyrokiem z listopada 2012 r. uchylił tę uchwałę.  

Od wydania wyroku BPK występowało wielokrotnie do Rady Miejskiej w Bytomiu 
z wnioskami o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków – wód 
opadowych i roztopowych, jednakże za każdym razem Rada Miejska podejmowała uchwałę 
o odmowie jej zatwierdzenia. Ponadto, BPK występowało do Prezydenta Miasta 

                                                      
28 Na podstawie uchwały nr 13/06/2014 Rady Nadzorczej BPK z 16 czerwca 2014 r. w sprawie wystąpienia 
z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników Spółki o przyznanie nagrody rocznej za rok obrotowy 2013 
Prezesowi Zarządu Spółki. 
29 Na podstawie uchwały nr 06/07/2015 Rady Nadzorczej BPK z 29 lipca 2015 r. w sprawie wystąpienia 
z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników Spółki o przyznanie nagrody rocznej za rok obrotowy 2014 
Członkom Zarządu BPK. 
30 Na podstawie uchwały nr 8/10/2017 Rady Nadzorczej BARI z 19 grudnia 2017 r. w sprawie wniosku 
o przyznanie nagrody pieniężnej dla Zarządu Spółki. 
31 Uchwała nr 24/2006 NZW z 4 października 2006 r., uchwała nr 34/2007 ZZW z 21 czerwca 2007 r., uchwała 
01/2009 NZW z 19 marca 2009 r., uchwała 22/11/2010 NZW z 16 listopada 2010 r., uchwała nr 04/04/2011 NZW 
z 13 kwietnia 2011 r. 
32 Uchwała NZW BPK 01/03/2012 z 26 marca 2012 r. ws. zwrotu części dopłat wspólnika zgromadzonych na 
kapitale rezerwowym BPK, uchwała NZW BPK 02/03/2012 z 26 marca 2012 r. ws. zwrotu części dopłat 
wspólnika zgromadzonych na kapitale rezerwowym BPK, uchwała NZW BPK 20/09/2012 z 6 września 2012 r. 
ws. zwrotu części dopłat wspólnika zgromadzonych na kapitale rezerwowym BPK i uchwała NZW nr 24/2014 
z 18 czerwca 2014 r. ws. zwrotu dopłat wspólnikom. 
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o zabezpieczenie w budżecie miasta niezbędnych środków finansowych na utrzymanie 
i eksploatację kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Bytom. Jedynie w 2013 r. doszło  
do zawarcia przed Sądem Rejonowym w Bytomiu ugody, na mocy której BPK w 2013 r. 
uzyskała przychód w wys. 10 979,5 tys. zł. Spółka w latach 2014-2017 nie uzyskiwała 
żadnych przychodów z tytułu świadczenia usług odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych, przy równoczesnym ponoszeniu kosztów utrzymania i eksploatacji 
kanalizacji, które wyniosły: 10 485,2 tys. zł w 2012 r., 11 173,6 tys. zł w 2013 r.,  
10 254,8 tys. zł w 2014 r., 10 372,0 tys. zł w 2015 r., 10 722,3 tys. zł w 2016 r.  
i 10 157,9 tys. zł w 2017 r.  

[Dowód: akta kontroli str. 834, 1024-1032, 1065-1083] 

1.8. W 2017 r. na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników BPK  
nr 01/01/2017 z 16 stycznia 2017 r. oraz nr 01/02/2017 z 14 lutego 2017 r. Gmina Bytom 
dokonała dopłaty do kapitału Spółki w łącznej wysokości 16 570,5 tys. zł z przeznaczeniem 
na ustanowienie zabezpieczenia zobowiązań BPK, dla których w tym czasie ustanowione 
było poręczenie Gminy Bytom (BPK posiadało kredyt preferencyjny udzielony przez Bank 
Ochrony Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na realizację projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bytom, 
którego jedynym zabezpieczeniem było poręczenie Gminy Bytom). Ustanowienie 
zabezpieczenia spowodowało zmniejszenie poręczeń udzielonych przez Gminę Bytom33.  
W 2017 r. Spółka dokonała zwrotu ww. dopłat w pełnej wysokości, co szerzej przedstawiono 
w dalszej części wystąpienia. 

[Dowód: akta kontroli str. 1033-1041] 

1.9. Od 18 grudnia 2014 r. do 24 listopada 2015 r. Gmina Bytom wynajmowała od BPK 
samochód osobowy marki Skoda Octavia (rok produkcji 2009), stanowiący własność Spółki, 
za kwotę 800,00 zł netto miesięcznie. Od 25 listopada 2015 r. do 27 września 2017 r. 
Gmina Bytom wynajmowała od BPK za taką samą kwotę 800,00 zł netto miesięcznie34. 
samochód osobowy także marki Skoda Octavia (rok produkcji 2015) lecz udostępniony BPK 
przez firmę zewnętrzną35. Następnie umową nr DP/TS/342/2017/P z 27 września 2017 r. 
podwyższono miesięczną opłatę za wynajem samochodu do 1600,00 zł netto. Zagadnienia 
wynajmu samochodu BPK szerzej przedstawiono w dalszej części wystąpienia. 

[Dowód: akta kontroli str. 968-997] 

1.10. W latach 2013-2017 BPK udzieliła 11 pożyczek (głównie podmiotom z udziałem 
Gminy Bytom) w łącznej wysokości 3 436,0 tys. zł, z czego jedynie 690,2 tys. zł zostało 
spłacone (tj. 20,1%), w tym 545,2 tys. w postaci gotówkowej (15,9%)36, a 2 745,8 tys. zł 
(tj. 79,9%) pozostawało do spłaty wg stanu na dzień zakończenia czynności kontrolnych 
(29 czerwca 2018 r.), z czego 2 150,8 tys. zł (tj. 78,3%) to należności wymagalne. 

W latach 2013-2015 BPK udzieliła pożyczek następującym podmiotom: spółce Bytomski 
Sport (dwie pożyczki: 240,0 tys. zł - umowa z 5 września 2014 r. zwiększona aneksem 
z 15 grudnia 2014 r. do 250,0 tys. zł oraz 180,0 tys. zł - umowa z 23 grudnia 2014 r.), 
Fundacji Wspierania Piłki Nożnej Polonia (250,0 tys. z 1 czerwca 2015 r.) oraz Towarzystwu 
Sportowemu Polonia w Bytomiu37 (trzy pożyczki: 260,0 tys. zł z 18 kwietnia 2013 r.,  
150,0 tys. zł z 17 czerwca 2013 r. oraz 1 300,0 tys. zł z 12 czerwca 2014 r.). 

Kolejne pożyczki zostały udzielone w latach 2016-2017 podmiotom: Fundacji Bytomski 
Sport (250,0 tys. zł umowa z 16 listopada 2016 r.), Bytomsko-Radzionkowskiej Spółdzielni 
Socjalnej (150 tys. zł - umowa z 22 grudnia 2016 r., zwiększona aneksem do 250,0 tys. zł - 
umowa z 10 lutego 2017 r.) Fundacji Wspierania Piłki Nożnej Polonia (100,0 tys. zł - umowa 

                                                      
33 W zamian za część zwolnionego poręczenia ze środków z dopłat utworzono kaucję na zabezpieczenie  
ww. kredytu. 
34 Na podstawie umów: nr DZ/TT/745/2014/P z 18 grudnia 2014 r. wraz z aneksem nr 1 z 25 listopada 2015 r., 
DZ/TT/54/2016/P z 4 stycznia 2016 r., DP/TS/518/2016/P z 16 stycznia 2017 r. 
35 W ramach umowy najmu długoterminowego zawartej przez BPK dnia 2 listopada 2015 r. 
36 Spłacone w całości zostały pożyczki przez Fundację Wspierania Piłki Nożnej Polonia w wys. 250,0 tys. zł 
(spłacono 105,0 tys. zł gotówką oraz 145,0 tys. zł w formie kompensaty z tyt. realizacji umowy sponsoringowej) 
oraz Towarzystwo Sportowe Polonia w Bytomiu w wys. 260,0 tys. zł i 150,0 tys. zł. Częściowo spłacone zostały 
pożyczki przez Bytomski Sport Sp. z o.o., tj. 30,0 tys. zł z 250,0 tys. zł oraz 153,42 zł z 180,0 tys. zł. 
37 Zwanemu dalej „TS Polonia”. 
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z 16 marca 2017 r.) oraz Towarzystwu Miłośników Hokeja Polonia Bytom (245,0 tys. zł - 
umowa z 16 marca 2017 r.). 

Na udzielenie czterech pożyczek, w łącznej wysokości 1 890,0 tys. zł (tj. 59,3% wszystkich 
udzielonych pożyczek), których kwota przekroczyła 250,0 tys. zł, Rada Nadzorcza BPK 
wyraziła zgodę, zgodnie z §15 ust. 11 Aktu Założycielskiego Spółki (trzech dla TS Polonia 
w wysokości 260,0 tys. zł38, 150,0 tys. zł39 i 1 300,0 tys. zł40 i jednej dla Bytomskiego Sportu 
w kwocie 180 tys. zł41).  

Wnioskując do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na udzielenie pożyczek dla TS Polonia 
Bytom Zarząd BPK jako uzasadnienie podał, że: „TS Polonia Bytom od wielu lat stanowi 
największą organizację szkolącą dzieci i młodzież na terenie Bytomia. BPK również 
pozostaje nierozerwalnie związane z lokalną społecznością, której rozwój w znacznym 
stopniu pozostaje związany z inwestycją w młodzież. (…) W naszym przekonaniu 
odpowiednia inwestycja w rozwój sportu młodzieżowego przysporzy nam wielu radości 
i sukcesów podczas obserwowania zmagań seniorów”. 

We wniosku do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na udzielenie pożyczki  
Spółce Bytomski Sport Zarząd BPK wskazał m.in., iż: „konieczne stało się udzielenie 
tymczasowego wsparcia finansowego Bytomskiemu Sportowi dla zabezpieczenia bieżących 
wydatków związanych z rozpoczęciem działalności, w tym wypłatę wynagrodzeń dla 
zatrudnionych pracowników oraz zleceniobiorców”. 

Siedem pożyczek zostało udzielonych w kwocie równej 250,0 tys. zł lub nieznacznie niższej 
od tej granicznej kwoty, powyżej której - wg umowy Spółki - wymagana byłaby zgoda Rady 
Nadzorczej na ich udzielenie42. 

[Dowód: akta kontroli str. 871a, 1048, 1060, 1086-1097, 1100] 

1.11. W latach 2012-2017 poniesione przez BPK koszty reklamy i reprezentacji,  
wg ewidencji finansowo-księgowej, wyniosły łącznie 6 261 465,94 zł43, w tym 94,25% 
(5 901 463,04 zł) stanowiły koszty reklamy publicznej, obejmujące koszty działalności 
sponsoringowej i reklamy medialnej (tj. bez kosztów reprezentacji). 

W latach 2013-2016 następował w BPK stały wzrost kosztów reklamy publicznej, które: 
− w 2013 r. wzrosły o 41,5% w porównaniu do 2012 r. (z 115 668 zł do 163 622,37 zł), 
− w 2014 r. wzrosły o 483% w porównaniu do 2013 r. (do kwoty 954 408, 20 zł),  
− w 2015 r. wzrosły o 99,8 % w porównaniu do 2014 r. (do kwoty 1 906 723,77 zł),  
− w 2016 r. wzrosły o 8,3 % w porównaniu do 2015 r. (do kwoty 2 064 280,20 zł),  

tj. nastąpił ok. 18-krotny wzrost w porównaniu do 2012 r., 
− w 2017 r. nastąpił spadek do kwoty 696 760,50 zł. 

Zakładane w Planach Techniczno-Ekonomicznych44 BPK koszty reklamy i reprezentacji 
w latach 2012-2013 wykonano odpowiednio w 74,4% oraz 94%, natomiast w 2014 r. 
przekroczono planowane koszty o 44,9% (plan 700 tys. zł, wykonanie 1 014,4 tys. zł, 
a w 2015 r. o 115% (plan 945 tys. zł, wykonanie 2 031,7 tys. zł). W 2016 r. zaplanowano 
1 958 tys. zł, a zrealizowano 2 129,0 tys. zł, w 2017 r. zaplanowano 1 360,0 tys. zł, 
a zrealizowano 739,4 tys. zł.  

                                                      
38 Uchwała Rady Nadzorczej Nr 05/04/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r. 
39 Uchwała Rady Nadzorczej Nr 28/06/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. (z uwagi na fakt, że zaangażowanie tego 
podmiotu z tytułu udzielonych wcześniej pożyczek przekroczyło 250,0 tys. zł). 
40 Uchwała Rady Nadzorczej Nr 09/06/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. Na podstawie porozumienia trójstronnego 
z 28 kwietnia 2015 r. dług został przejęty przez KS Polonia Bytom S.A. 
41 Uchwała Rady Nadzorczej Nr 01/12/2014 z 19 grudnia 2014 r. (z uwagi na fakt, że zaangażowanie tego 
podmiotu z tytułu udzielonych wcześniej pożyczek przekroczyło 250,0 tys. zł). 
42 Dwie dla Fundacji Wspierania Piłki Nożnej Polonia w wys. 250,0 tys. zł i 100,0 tys. zł oraz po jednej dla 
Bytomskiego Sportu w wys. 250,0 tys. zł, dla Fundacji Bytomski Sport w kwocie 250,0 tys. zł, Bytomsko-
Radzionkowskiej Spółdzielni Socjalnej w kwocie 250,0 tys. zł, Towarzystwu Miłośników Hokeja Polonia Bytom 
w  kwocie 245,0 tys. zł oraz KS Polonia Bytom w wysokości 201,0 tys. zł. 
43 2012 r. – 128 908,57 zł, 2013 r. – 204 283,53 zł, 2014 r. – 1 028 168,92 zł, 2015 r. – 2 031 742,29 zł, 2016 r. – 
2 129 000,77 zł, 2017 r.- 739 361,86 zł (przed zamknięciem roku). 
44 Zwanych dalej „PTE”. 
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Rada Nadzorcza BPK zatwierdzała PTE (zgodnie z § 15 ust. 8 Aktu założycielskiego BPK) 
na kolejne lata oraz zapoznawała się z ich realizacją. Zarząd BPK przedstawiał wykonanie 
PTE w 2013 r. na 7 z 10 posiedzeń Rady Nadzorczej, w 2014 r. – na 9 z 15 posiedzeń, 
w 2015 r. – na 8 z  13 posiedzeń, w 2016 r. – na 4 z 11 posiedzeń. Koszty reklamy 
i promocji były prezentowane w PTE w odrębnej pozycji, co umożliwiało śledzenie ich 
tendencji wzrostowych w latach 2014-2016 zarówno w kontekście kwot planowanych  
jak i wykonanych. 

[Dowód: akta kontroli str. 2219-2232, 2297-2299]  

Według zestawień sporządzonych przez Spółkę w trakcie kontroli NIK, w latach 2012-2017 
koszty działalności sponsoringowej w BPK wyniosły 5 061 772,34 zł, z tego 5 049 217,34 zł 
poniesiono na podstawie podpisanych w tym okresie 90 umów oraz 12 555 zł poza 
umowami. Spółka BPK w ww. latach zawarła 62 umowy sponsorskie z podmiotami sektora 
sportowego, na podstawie których poniesiono koszty w kwocie 4 751 952,30 zł. 
Według zestawień sporządzonych przez Spółkę, koszty z tytułu zakupu w tym samym 
okresie usług reklamy medialnej wyniosły 668 332,44 zł, z tego 632 667,44 zł na podstawie 
31 podpisanych umów oraz 35 665 zł poza umowami.  

[Dowód: akta kontroli str. 2218] 

1.12. Aktem notarialnym z 28 sierpnia 1992 r. utworzono jednoosobową spółkę 
z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miasta Bytom pod firmą Bytomskie 
Przedsiębiorstwa Komunalne sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, która powstała w wyniku 
przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego o nazwie Miejskie Przedsiębiorstwa 
Techniki Sanitarnej w Bytomiu45. Według umowy Spółki przedmiotem jej działania było 
18 wskazanych rodzajów działalności, w tym m.in.: eksploatacja wodociągów miejskich oraz 
zaopatrywanie miasta w wodę, gospodarka ściekami (kanalizacja i oczyszczanie ścieków), 
unieszkodliwianie i utylizacja nieczystości (segregacja, kompostowanie, spalanie).  

[Dowód: akta kontroli str. 1102-1118] 

Zakres działalności spółki BPK, określony w akcie założycielskim, ulegał wielokrotnym 
zmianom. I tak m.in.:  

� Aktem notarialnym z 30 grudnia 2013 r. (uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników nr 24/XII/2013) do zakresu działalności dopisano:  

- Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10),  
co znalazło odzwierciedlenie we wpisie do KRS z 6 marca 2014 r. We wniosku Zarządu 
BPK z 11 grudnia 2013 r. do RN o zaopiniowanie ww. rozszerzenia działalności oraz  
do Zgromadzenia Wspólników BPK z 30 grudnia 2013 r. o podjęcie uchwały ws. zmian 
umowy Spółki nie podano uzasadnienia proponowanej zmiany. 

� Aktem notarialnym z 28 lutego 2014 r. (uchwała NZW nr 01/02/2014)46 dopisano:  
- Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 
(PKD 41.10),  
- Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych 
i niemieszkalnych (PKD 41.20), 
- Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11),  
- Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12), 
- Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39),  

co znalazło odzwierciedlenie we wpisie do KRS z 28 marca 2014 r. We wniosku Zarządu 
BPK z 27 lutego 2014 r. do RN o zaopiniowanie ww. rozszerzenia działalności oraz  
do Zgromadzenia Wspólników BPK (z tego samego dnia) o podjęcie uchwały ws. zmian 
umowy Spółki nie podano uzasadnienia proponowanych zmian.  

� Aktem notarialnym z 14 lipca 2014 r. (uchwała NZW nr 26/07/2014)47 dopisano: 

                                                      
45 Wcześniej Rada Miejska w Bytomiu uchwałą nr XXXI/245/92 z dnia 9 marca 1992 r. w sprawie 
przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej w Bytomiu w spółkę Gminy Bytom 
z ograniczoną odpowiedzialnością postanowiła, że (§ 4) przedmiotem działania Spółki jest „działalność 
gospodarcza użyteczności publicznej określona w akcie założycielskim” oraz iż (§ 5) akt założycielski Spółki 
stanowi integralną cześć ww. uchwały. 
46 Przewodniczącym Zgromadzenia Wspólników BPK w dniu 28 lutego 2014 r. był Prezydent Miasta. 
47 Przewodniczącym Zgromadzenia Wspólników w dniu 28 lutego 2014 r. był Wiceprezydent Miasta. 
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- Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11),  
- Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13),  

co znalazło odzwierciedlenie we wpisie do KRS z 29 sierpnia 2014 r. W uzasadnieniu  
do propozycji rozszerzenia przedmiotu działalności skierowanego do Zgromadzenia 
Wspólników BPK, Zarząd BPK pismem z dnia 11 lipca 2014 r. podał, m.in. że: „Potrzeba 
wprowadzenia modyfikacji do umowy Spółki wynika z realizacji na przestrzeni ostatnich 
kilku miesięcy przez BPK innowacyjnych zadań związanych z koniecznością zapewnienia 
zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, a to m.in. w zakresie 
modernizacji stadionu piłkarskiego oraz budowy dwóch lodowisk, co zrealizuje się w sytuacji 
wniesienia aportem do spółki obiektów sportowych”. 

[Dowód: akta kontroli 1119-1237] 

1.13. Uchwałą nr 20/05/2014 z 30 maja 2014 r. Zgromadzenie Wspólników BPK wyraziło 
zgodę na powołanie spółki celowej Bytomski Sport, w związku z realizacją przez BPK 
inwestycji pn. „Budowa hali widowiskowo-lodowiskowej wraz z halą lodowiskowo-treningową 
oraz z modernizacją istniejącego stadionu piłkarskiego”48. Według umowy spółki Bytomski 
Sport, BPK objęła 49 udziałów w ww. spółce o łącznej wartości 4 900 zł, a BARI objęła 
1 udział o wartości 100 zł.  

W kwietniu 2015 r. uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników BPK 
podwyższono kapitał zakładowy Bytomskiego Sportu w postaci wkładu niepieniężnego BPK, 
tj. dokumentacji projektowej, biznes planu ww. inwestycji i wkładu pieniężnego w wysokości 
45 865,50 zł oraz wkładu pieniężnego BARI w wysokości 21 900 zł49. Po podwyższeniu 
kapitał zakładowy Bytomskiego Sportu wynosił 1 100 000 zł.  

Wnioskiem z 6 listopada 2015 r. Zarząd BPK wystąpił do Zgromadzenia Wspólników BPK 
o zgodę na nabycie od BARI 220 udziałów za kwotę 21 120 zł, jak wskazano celem 
„koncentracji udziałów w BPK” (Zgromadzenie Wspólników wyraziło taką zgodę uchwałą  
nr 26/11/2015 z 12 listopada 2015 r.). Kolejnym wnioskiem z tego samego dnia 6 listopada 
2015 r. Zarząd BPK wystąpił do Zgromadzenia Wspólników o zgodę na zbycie wszystkich 
udziałów (łącznie z 220 jakie miały zostać nabyte od BARI) Gminie Bytom za kwotę 
1 056 000 zł. W uzasadnieniu podano, że wg informacji Bytomskiego Sportu „z nadesłanej 
przez bank oferty finansowania modernizacji obiektu sportowego przy ul. Olimpijskiej 
jednoznacznie wynika, że warunkiem tegoż finansowania jest posiadanie przez Gminę 
Bytom stu procent udziałów w spółce Bytomski Sport”, a ponadto „dotacje z Ministerstwa 
Sportu są możliwe jedynie dla spółek, w których sto procent udziałów posiada Gmina” 
(Zgromadzenie Wspólników BPK wyraziło taką zgodę uchwałą nr 27/11/2015 z 12 listopada 
2015 r.). Umową z 23 marca 2016 r. BPK zbyło całość posiadanych udziałów Gminie Bytom 
za cenę 96% wartości udziałów, tj. 1 056 000 zł. 

[Dowód: akta kontroli 1238-1338] 

Prezydent Miasta w złożonych wyjaśnieniach podał: „Zakup udziałów na podstawie umowy 
zawartej pomiędzy BPK i gminą Bytom z dnia 16.03.2016 r. nastąpił pod rządami uchwały 
Rady Miejskiej XVI/219/13 z dnia 24.06.2013 r., zgodnie z którą Rada Miejska upoważniła 

                                                      
48 Wcześniej, dnia 13 marca 2014 r. Zarząd BPK wystąpił do RN BPK o opinię do wniosku do Zgromadzenia 
Wspólników BPK o podjęcie uchwały ws. wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji przez BPK przedsięwzięcia 
pn.: „Budowa hali widowiskowo-lodowiskowej wraz z halą lodowiskowo-treningową oraz z modernizacją 
istniejącego stadionu piłkarskiego z równoczesnym wykonaniem infrastruktury towarzyszącej terenów 
przyległych”. W uzasadnieniu wniosku podano, że 13 marca 2014 r. Prezydent Bytomia podczas spotkania 
zaproponował BPK realizację przez Spółkę ww. przedsięwzięcia, a potrzebę realizacji tej inwestycji uzasadnił 
względami społecznymi, które znajdują odzwierciedlenie w aktualizowanej Strategii Miasta Bytomia na lata 
2014-2020. Tego samego dnia RN BPK uchwałą nr 6/03/2014 r. wyraziła pozytywną opinię w ww. sprawie, 
a 14 marca NZW uchwałą nr 3/03/2014 wyraziło zgodę na przejęcie przez BPK do realizacji ww. 
przedsięwzięcia. Natomiast 5 maja 2014 r. Zarząd BPK wystąpił do RN BPK o opinię do wniosku do ZW 
o podjęcie uchwały ws. powołania spółki celowej BPK, w związku „powierzeniem” przez Gminę Bytom realizacji 
przywołanej wyżej inwestycji na terenie będącym w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu. 
W uzasadnieniu podano, że BPK uznała, że optymalnym wariantem realizacji tej inwestycji będzie jej realizacja 
przez powołaną spółkę córkę BPK. Rada Nadzorcza BPK uchwałą nr 13/05/2014 r. z 14 maja 2014 r. wyraziła 
pozytywną opinię w ww. sprawie. 
49 Wcześniej (19 grudnia 2014 r.) RN BPK wyraziła zgodę na wniesienie przez BPK do Bytomskiego Sportu 
aportem ww. dokumentacji „w kwocie 872 000,00 zł (…), która wykonana była na potrzeby ww. zadania przez 
BPK”. 
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Prezydenta do wnoszenia do Spółek udziałów, wkładów niepieniężnych w ramach kwot 
przewidzianych na ten cel w budżecie miasta (par. 2 ww. uchwały), bez obowiązku 
podejmowania uchwały przez Radę Miejską. Obowiązek podejmowania uchwał 
o wnoszeniu aportów i obejmowania udziałów w spółkach wynika z uchwały RM nr L/608/17 
z dnia 24.07.2017 r.”. 

[Dowód: akta kontroli str. 1408]  

1.14. Uchwałą nr 21/05/2014 z 30 maja 2014 r. Zgromadzenie Wspólników BPK  
wyraziło zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania w kwocie 15 mln zł netto  
na nabycie nieruchomości w Tarnowskich Górach, tj. działek nr 2173/1325 i nr 2171/189 
wraz z infrastrukturą służącą wydobywaniu wody oraz zawarcie umowy kupna ww. 
nieruchomości. 

[Dowód: akta kontroli str. 1355] 

Prezydent Miasta w wyjaśnieniach podał: „Inicjatorem zakupu nieruchomości 
w Tarnowskich Górach (studnie głębinowe) był Zarząd spółki BPK. Zarząd podjął stosowną 
uchwałę w dniu 23 kwietnia 2014 r. Rada Nadzorcza BPK uchwałą z dnia 24 kwietnia 
2014 r. pozytywnie zaopiniowała przedmiotową inwestycję. Wniosek Zarządu z dnia 
19 maja 2014 r. o zwołaniu Zgromadzenia w sprawie podjęcia uchwały o zakupie 
nieruchomości w Tarnowskich Górach został przekazany do UM w dniu 26 maja 2014 r. 
Informację o zamiarze zakupu studni uzyskałem podczas posiedzenia NZW BPK Sp. z o.o. 
28 maja 2014 r.”. 

[Dowód: akta kontroli str. 1342]  

W sprawie przesłanek wyrażenia zgody przez Prezydenta Miasta, działającego jako 
Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników BPK, na nabycie przez BPK nieruchomości 
w Tarnowskich Górach, Prezydent wyjaśnił: „Zgoda na nabycie nieruchomości 
w Tarnowskich Górach wynikała z przedstawionych przez Zarząd informacji i analiz. Zarząd 
spółki przedstawił szereg argumentów potwierdzających opłacalność powyższej transakcji. 
Analizy i opracowania służące za podstawę do przekazywanych informacji zlecone były 
przez Zarząd spółki, przedstawione zostały Radzie Nadzorczej, która oceniła powyższe 
przedsięwzięcie pozytywie właściwą uchwałą. W założeniu transakcja ta miała zapewnić 
dywersyfikację dostaw wody i prowadzić do obniżenia jej cen dla mieszkańców Bytomia. 
BPK jako spółka komunalna, której zadaniem jest zaspokajanie potrzeb zbiorowych 
mieszkańców powinna to realizować w sposób jak najbardziej korzystny. Informacje 
przedstawione przez Zarząd wskazywały, że powyższa transakcja będzie skutkowała 
obniżeniem cen wody dla mieszkańców Bytomia. Dlatego wyraziłem zgodę na kupno studni 
głębinowej”. 

[Dowód: akta kontroli str. 1343]  

Według wniosku Zarządu BPK z 19 maja 2014 r. do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie 
zgody na zakup nieruchomości w Tarnowskich Górach załączono jedynie uchwałę  
Rady Nadzorczej opiniującą pozytywnie tę inwestycję, a do zaproszenia (nr pisma 
BPK/DZ/1754/164/2014 z 23 maja 2014 r.) na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 
w dniu 27 maja 2014 r., na którym w pkt. 4 zaplanowano podjęcie uchwały ws. wyrażenia 
zgody na ww. zakup, załączono jedynie projekt tej uchwały.  

[Dowód: akta kontroli str. 1356-1357, 1360-1362, 1380-1385]  

Wiceprezes ds. Finansowych Zarządu BPK wyjaśniła, że nie wie jaką dokumentację 
przedłożył Zarząd BPK Prezydentowi Bytomia, występując o wyrażenie zgody na nabycie 
przez BPK działek zlokalizowanych w Tarnowskich Górach, ponieważ dokumenty były 
przekazywane przez ówczesnego Prezesa Zarządu.  

[Dowód: akta kontroli str. 2135, 2138]  

Ówczesny Prezes Zarządu BPK stwierdził, że nie pamięta, jakie dokumenty oprócz uchwały 
Rady Nadzorczej opiniującej pozytywnie zakup nieruchomości w Tarnowskich Górach, były 
przedłożone na posiedzenie Zgromadzenia Wspólników. 

[Dowód: akta kontroli str. 866]  
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Prezydent Bytomia w wyjaśnieniach z 10 maja 2018 r.50 podał, że decyzję o dokonaniu 
zakupu ujęć wody w Tarnowskich Górach podjął na podstawie: 

1) założeń sporządzonych przez firmę A., 

2) suplementu do analizy wrażliwości - Porównanie wyników dla dwóch wariantów 
prognozy przychodów (zakładane stawki lub baza kosztowa + marża) sporządzonej 
przez firmę I., 

3) operatu wodnoprawnego wykonanego przez firmę E., 

4) opracowanej przez BARI analizy dotyczącej zakupu nieruchomości w Tarnowskich 
Górach, na której zlokalizowane są dwie studnie głębinowe wraz z całością 
infrastruktury służącej do wydobywania wody przez BPK, 

5) opracowanego przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego z dnia 
24 lutego 2014 r., dot. wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowych 
położonych w Tarnowskich Górach. 

Prezydent Bytomia stwierdził również, że ww. dokumenty znajdują się w siedzibie BPK i nie 
zostały przekazane do UM w Bytomiu. 

[Dowód: akta kontroli str. 1377]  

Po zwróceniu przez NIK uwagi, że dokumenty wymienione w pkt. 1 i 2 powyżej powstały  
po wyrażeniu przez Prezydenta Bytomia (występującego jako Zgromadzenie Wspólników 
BPK) zgody na zakup nieruchomości w Tarnowskich Górach, Prezydent w kolejnych 
wyjaśnieniach z 22 czerwca 2018 r. podał: „W związku z faktem, że dokumenty te były 
często przywoływane i wykorzystywane przy analizach i działaniach związanych z zakupem 
nieruchomości, nie zwróciłem uwagi na datę ich powstania. (…) Rzeczywiście część 
dokumentów powstała po dacie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości, lecz jeszcze przed podpisaniem umowy z dnia 29.09.2014 r. o przeniesieniu 
własności nieruchomości i oświadczeniu o poddaniu się egzekucji”. 

[Dowód: akta kontroli str. 1404, 1407] 

Tymczasem jak ustalono w toku kontroli NIK, dokumentacja przygotowana przez firmę I. 
została odebrana przez BPK protokołem odbiorczym51 z 27 października 2014 r., a więc  
po podpisaniu umowy przeniesienia własności nieruchomości w Tarnowskich Górach.  

[Dowód: akta kontroli str. 2053-2061]  

Przed wyrażeniem zgody przez Zgromadzenie Wspólników na zakup nieruchomości 
w Tarnowskich Górach, BPK zleciło i otrzymało sporządzony przez hydrogeologa „Raport 
dotyczący możliwości eksploatacji studni S-II i S-III w wysokości sumarycznej wydajności 
eksploatacyjnej 210 m3/h i jakości ich wód, studni położonych na terenie Centrum 
Handlowo-Usługowego (…) w Tarnowskich Górach dla BPK” (opracowanie z marca 
2014 r.). W Raporcie tym zaproponowano co najmniej dwutygodniowe pompowanie 
pomiarowe celem weryfikacji wydajności i towarzyszących depresji eksploatacyjnych oraz 
jakości wód przy większych wydajnościach – działań tych jednak przed dokonaniem zakupu 
nie wykonano. Powyższe wnioski były istotne, m.in. ze względu na zaistniałe w 2012 r. 
i opisane w ww. opracowaniu przypadki przekroczenia dopuszczalnej zawartości chromu 
w wodzie z tych ujęć, co skutkowało wydaniem wówczas przez Państwowego Inspektora 
Sanitarnego w Bytomiu decyzji czasowej zakazującej jej wykorzystywanie do spożycia.  

[Dowód: akta kontroli str. 1998-2008, 2135-2138, 2477-2480]  

Pozostałe ustalenia kontroli w zakresie czynności związanych z podjęciem uchwały ws. 
wyrażenia przez Zgromadzenie Wspólników BPK zgody na zakup studni głębinowych 
w Tarnowskich Górach przedstawiono w dalszej części wystąpienia pokontrolnego. 

1.15. Sprzedaż przez Gminę spółce BPK nieruchomości gruntowych zlokalizowanych przy 
ul. Strzelców Bytomskich i ul. Magdaleny w Bytomiu obejmowała działki o numerach: 

1) 497/44 (pow. 64 354 m2), 490/44 (7 475 m2), 489/44, 491/44, 492/44, 495/44, 496/44 
(łącznie 84 901 m2) z nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KA1Y/00007789/6,  

                                                      
50 Pismo nr FT.1710.3.2018 stanowiące odpowiedź na pytania NIK nr pisma LKA.411.010.01.2017/03MKr 
z 30 kwietnia 2018 r.  
51 Dotyczącym realizacji umowy zawartej 10 września 2014 r. przez BPK z ww. firmą. 
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za kwoty brutto odpowiednio: 8 720 946 zł, 1 118 070 zł i 10 186 860 zł, łącznie 
20 025 876 zł brutto (akt notarialny z 30 grudnia 2013 r.);  

2) 487/44 (2 941 m2) - KW KA1Y/00007789/6 i 502/47 (4 511 m2) - KW KA1Y/00059842/5, 
za łączną kwotę 956 571 zł brutto (akt notarialny z 28 grudnia 2015 r.);  

3) 499/63 (642 m2) - KW KA1Y/00059843/2 i 503/44 (1 056 m2) - KW KA1Y/00059898/2, 
za łączną kwotę 218 644,80 zł brutto (akt notarialny z 17 marca 2016 r.).  

[Dowód: akta kontroli str. 1629-1639, 1743-1752, 1851-1859]  

Dla terenów, na których położone były ww. działki sporządzono wcześniej „Dokumentację 
geologiczno-inżynierską warunków podłoża terenów inwestycyjnych projektowanych 
w rejonie ul. Strzelców Bytomskich i ul. Magdaleny w Bytomiu”52, która została zatwierdzona 
przez Prezydenta Miasta decyzją nr ZES.6541.4.2012 z 20 czerwca 2012 r.  

W zależności od wartości dopuszczalnych obciążeń dla poszczególnych warstw, wydzielono 
w ww. opracowaniu trzy klasy nośności gruntów: 

− grunty nośne (dopuszczalne obciążenie qdop >250 kPa), na których możliwe było 
fundamentowanie bezpośrednie obiektów różnego typu; 

− grunty słabonośne (dopuszczalne obciążenie qdop =100÷250 kPa), na których możliwe 
było posadowienie obiektów budownictwa lekkiego, przy konieczności dalszego 
szczegółowego rozpoznania geotechnicznego, a dla obiektów o większym obciążeniu 
należało projektować posadowienia pośrednie lub wzmacnianie podłoża; 

− grunty nienośne (dopuszczalne obciążenie qdop <100 kPa), na których wykluczono 
posadawianie bezpośrednie obiektów wszelkiego typu. 

W oddzielną grupę dla potrzeb ww. opracowania wydzielone zostały odpady kopalniane, 
których nośność określono na 100÷200 kPa - w zależności od zagęszczenia. Na gruntach 
tych możliwe było posadowienie bezpośrednie obiektów lekkich. Posadowienie obiektów 
o większym obciążeniu gruntu wymagało dodatkowego rozpoznania geotechnicznego  
oraz zabiegów poprawiających nośność nasypów (dogęszczenie, wzmocnienia). 

Opracowanie zawierało wnioski, wg których m.in.: 

− w podłożu badanego obszaru dominowały grunty słabonośne i nienośne. W centralnej 
części obszaru objętego opracowaniem miąższość nienośnych osadów poflotacyjnych 
sięgała ok. 9 m, w związku z czym tereny w tym rejonie nie nadawały się do 
posadowienia bezpośrednich obiektów budowlanych; 

− w istniejących warunkach geotechnicznych bezpośrednie posadowienie 
projektowanych obiektów możliwe było tylko w południowej części obszaru objętego 
opracowaniem, w miejscu występowania gruntów nośnych. Na obszarach 
występowania gruntów słabonośnych możliwe było po wykonaniu dodatkowego 
rozpoznania geotechnicznego, bezpośrednie posadowienie obiektów o lekkiej 
konstrukcji. Obiekty o większym obciążeniu na grunt wymagały dodatkowego 
wzmocnienie podłoża. Posadowienie obiektu wymagało wykonania makroniwelacji 
powierzchni; 

− analizy odpadów kopalnianych wykazały bardzo wysokie przekroczenia zawartości 
ołowiu, cynku oraz kadmu. 

[Dowód: akta kontroli str. 1419]  

Nieruchomości sprzedane spółce BPK obejmowały grunty o różnej genezie, w tym grunty 
antropogeniczne o dużej miąższości słabonośne i nienośne, a w zalegających gruntach 
rodzimych stwierdzono kumulację metali ciężkich, przekroczenie dopuszczalnych stężeń 
cynku, ołowiu, kadmu oraz arsenu. Informacje te zostały podane do publicznej wiadomości 
w ogłoszeniach o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż ww. nieruchomości. 

[Dowód: akta kontroli str. 1524, 1556, 1595, 1711, 1798] 

                                                      
52 Celem sporządzenia tego opracowania było przedstawienie warunków geologiczno-inżynierskich oraz ich 
ocena dla potrzeb inwestycyjnych Gminy Bytom. Obszar ten w ramach projektu „Stworzenie stref aktywności na 
terenach przemysłowych Bytomia”, przeznaczono na strefę aktywności inwestycyjnej, strefę przemysłową lub 
zaplecze logistyczne.  
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Dla ww. nieruchomości sprzedanych BPK sporządzono operaty szacunkowe w celu 
określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości, wg których dla działek 
o poniższych numerach wartość ta wyniosła: 

1) 489/44, 491/44, 492/44, 495/44 i 496/44 – 8 009 930 zł (operat z 12 kwietnia 2013 r.); 
2) 490/44 – 813 060 zł (operat z 12 kwietnia 2013 r.); 
3) 497/44 – 6 999 780 zł (operat z 12 kwietnia 2013 r.); 
4) 487/44 i 502/47 – 765 767 zł (operat z 11 maja 2015 r.); 
5) 499/63 i 503/44 – 215 188 zł. (operat z 27 maja 2015 r.). 

[Dowód: akta kontroli str. 1460-1510, 1678-1706, 1768-1792] 

Ceny sprzedaży ww. nieruchomości odpowiadały kwotom ustalonym w przetargach 
ustnych, nieograniczonych przeprowadzonych w dniach: 

1) 13 listopada 2013 r. (działka 497/44) – I przetarg ustny nieograniczony - cena 
wywoławcza 7 020 000 zł, minimalne postąpienie 70 200 zł, cena zaoferowana 
7 090 200 zł, 

2) 13 listopada 2013 r. (działka 490/44) – I przetarg ustny nieograniczony - cena 
wywoławcza 900 000 zł, minimalne postąpienie 9 000 zł, cena zaoferowana 909 000 zł, 

3) 18 listopada 2013 r. (działki 489/44, 491/44, 492/44, 495/44, 496/44) – I przetarg ustny 
nieograniczony - cena wywoławcza 8 200 000 zł, minimalne postąpienie 82 000 zł, 
cena zaoferowana 8 282 000 zł  

4) 18 grudnia 2015 r. (działki 487/44 i 502/47) – I przetarg ustny nieograniczony - cena 
wywoławcza 770 000 zł, minimalne postąpienie 7 700 zł, cena zaoferowana 777 700 zł, 

5) 29 lutego 2016 r. (działki 499/63 i 503/44) – II przetarg ustny nieograniczony – cena 
wywoławcza 176 000 zł netto53, minimalne postąpienie 1 760 zł, cena zaoferowana 
177 760 zł netto.  

[Dowód: akta kontroli str. 1532-1535, 1559-1562, 1598-1601, 1715-1717, 1800-1803] 

We wszystkich ww. przypadkach sprzedaży działek: 

− przed ich zbyciem poinformowano w prasie o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w których uwzględniono  
ww. działki oraz udokumentowano ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu, zgodnie 
z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami54; 

− skierowano do publikacji i wywieszono na tablicy Urzędu ogłoszenia o sprzedaży ww. 
nieruchomości zgodnie z § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości55, a ogłoszenia te zawierały wymagane informacje określone w § 13 
tego rozporządzenia; 

− przetargi zostały przeprowadzone przez komisje powołane w celu wyłonienia 
nabywców ww. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zgodnie z § 8 
rozporządzenia w sprawie przetargów na zbycie nieruchomości; 

− przetargi na sprzedaż ww. nieruchomości gruntowych zostały przeprowadzone 
w terminach określonych w ogłoszeniach. Do ww. przetargów przystąpił tylko jeden 
oferent, tj. BPK, po wcześniejszym uiszczeniu wadium w wymaganej formie i kwocie; 

− udokumentowano przeprowadzenie ww. przetargów sporządzając protokoły 
zawierające informacje określone w § 10 rozporządzenia w sprawie przetargów  
na zbycie nieruchomości, które zostały podpisane przez członków ww. komisji  
oraz nabywców. 

 [Dowód: akta kontroli str. 1511-1537, 1551-1564, 1575-1603, 1614-1677, 1707-1718, 1725-
1767, 1793-1805, 1816-1873]  

                                                      
53 W I przetargu nieograniczonym, w którym cena wywoławcza wyniosła 220 000 zł netto (postąpienie 2 200 zł) 
przeprowadzonym 17 listopada 2015 r. nie było wpłat wadium - nikt nie przystąpił do przetargu.  
54 Dz. U. z 2018 r. poz. 121, ze zm. 
55 Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 – dalej „rozporządzenie w sprawie przetargów na zbycie nieruchomości”. 
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1.16. Spółka BPK pismem BPK/DP/320/4298/2013 z 7 listopada 2013 r. złożyła wniosek 
o wyrażenie zgody przez Zgromadzenie Wspólników na nabycie nieruchomości gruntowych 
niezabudowanych w ramach ogłoszonych przez Gminę Bytom przetargów dot. działek 
położonych przy ul. Strzelców Bytomskich i ul. Magdaleny o nr 497/44, 490/44, 489/44, 
491/44, 492/44, 495/44, 496/44. 

Uzasadnienie ww. wniosku z 7 listopada 2013 r. do Zgromadzenia Wspólników BPK zostało 
przedstawione w dalszej części wystąpienia pokontrolnego56. 

W uzasadnieniu kolejnego wniosku z 14 grudnia 2015 r. do Zgromadzenia Wspólników BPK 
o wyrażenie zgody na zakup nieruchomości przy ul. Magdaleny (nr działek 487/44 i 502/47) 
podano, że zakup będzie korzystny w celu dalszej odsprzedaży, a w konsekwencji 
pozyskania środków na prowadzenie bieżącej działalności w zakresie zaspokajania 
zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.  

[Dowód: akta kontroli str. 2106-2111, 2126-2129]  

Zgromadzenie Wspólników BPK uchwałami: 

− nr 23/11/2013 z 13 listopada 2013 r.57 wyraziło zgodę na zakup nieruchomości 
gruntowych niezabudowanych przy ul. Strzelców Bytomskich i ul. Magdaleny – działki 
497/44, 489/44, 491/44, 492/44, 495/44, 496/44, 490/44; 

− nr 31/12/2015 z 18 grudnia 2015 r.58 wyraziło zgodę na zakup nieruchomości 
gruntowych niezabudowanych przy ul. Magdaleny – działki 487/44 i 502/47). 

[Dowód: akta kontroli str. 2101-2123, 2126-2129, 2160-2165]  

Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników BPK nr 29/12/2015 z 7 grudnia 
2015 r., któremu przewodniczył Wiceprezydent Miasta, wyrażono zgodę na zbycie 
nieruchomości przy ul. Strzelców Bytomskich i ul. Magdaleny składających się z działek  
nr 497/44, 489/44, 491/44, 492/44, 495/44, 496/44, 490/44.  

[Dowód: akta kontroli str. 2158]  

Sprawowanie przez Prezydenta Miasta nadzoru właścicielskiego nad spółką BPK 
w procesie nabywania przez nią ww. nieruchomości przedstawiono w dalszej części 
wystąpienia pokontrolnego. 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

1. Nie wyegzekwowano od spółki Bytomski Sport złożenia sześciu comiesięcznych 
informacji o umowach o wartości powyżej 5,0 tys. zł i zatrudnieniu za okres od czerwca 
do listopada 2016 r. oraz trzech kwartalnych informacji o działalności spółki za III kwartał 
2016 r., III kwartał 2017 r. i IV kwartał 2017 r., pomimo zobowiązania ww. spółki  
do przekazywania tych informacji pismami Prezydenta Miasta z 16 maja 2016 r.  
(inf. miesięczne) oraz z 29 września 2015 r. (inf. kwartalne).  

Zastępca Prezydenta wyjaśnił, że Bytomski Sport był wzywany telefonicznie do 
uzupełnienia informacji miesięcznych i informacji z działalności Spółki za III kwartał 
2016 r., natomiast w sprawie braku informacji o działalności Spółki za III i IV kwartał 
2017 r. zostały wysłane monitujące maile (odpowiednio 30 października 2017 r. 
i 2 marca 2018 r.). 

Działania Gminy mające na celu uzyskanie od Spółki przedmiotowych informacji były 
nieskuteczne i zdaniem NIK niewystarczające, w szczególności uwzględniając uchylanie 
się Zarządu Bytomskiego Sportu od nałożonych na Spółkę obowiązków informacyjnych, 
jakie wynikały z przesłanych pism, w tym z uprawnień Gminy jako wspólnika do nadzoru, 

                                                      
56 Było ono tożsame z uzasadnieniem uchwały nr 73/11/2013 Zarządu BPK z 7 listopada 2013 r., w której 
zwrócono się do Zgromadzenia Wspólników BPK o wyrażenie zgody na nabycie ww. nieruchomości przy  
ul. Strzelców Bytomskich i ul. Magdaleny w Bytomiu. 
57 Po pozytywnej uchwale Rady Nadzorczej BPK nr 42/11/2013 z 7 listopada 2013 r. 
58 Po pozytywnej uchwale Rady Nadzorczej BPK nr 02/12/2015 z 16 grudnia 2015 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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m.in. w zakresie kontroli, o której mowa w art. 212 § 1 Ksh59. Powyższy brak 
skuteczności działań wskazuje na brak rzetelności w sprawowaniu nadzoru nad spółką 
Bytomski Sport. 

[Dowód: akta kontroli str. 649, 829, 833-834] 

2. Prezydent Bytomia powołał, uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
nr 3/04/2017 z 24 kwietnia 2017 r., Przewodniczącego Rady Nadzorczej BPK, pomimo 
niezweryfikowania posiadania przez kandydata na tę funkcję dyplomu potwierdzającego 
złożenie egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją 
egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów, wymaganego w art. 19  
ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym. Kandydat złożył jedynie 
oświadczenie, w którym potwierdził, że zdał ww. egzamin. 

Prezydent Miasta wyjaśnił, że powyższa osoba w następnych dniach miała dostarczyć 
dokument potwierdzający złożenie egzaminu dla kandydatów dla członków organów 
nadzorczych, jednak ze względu na zdarzenie losowe złożyła z dniem 27 kwietnia 
2017 r. rezygnację z pełnienia wyznaczonej funkcji i dokumenty nie zostały uzupełnione. 

[Dowód: akta kontroli str. 111, 109, 647, 747] 

Zdaniem NIK, samo złożenie oświadczenia o zdanym egzaminie dla kandydatów  
na członków rad nadzorczych, w świetle praktyki stosowanej w Urzędzie, nie daje 
wystarczających gwarancji spełniania przez kandydata wymogów określonych 
w obowiązujących przepisach. 

3. Wiceprezydent Miasta jako Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 
uchwałami BPK nr: 19/07/2015, 20/07/2015 i 21/07/2015 z 30 lipca 2015 r. wyraził 
zgodę na wypłatę Członkom Zarządu BPK nagród za rok obrotowy 2014 r. w łącznej 
wysokości 55,0 tys. zł60, pomimo że w 2014 r. BPK odnotowało stratę finansową oraz 
znacząco obniżyła się płynność finansowa Spółki. Przyznanie nagród w powyższej 
sytuacji, w ocenie NIK było działaniem, opartym na nierzetelnych przesłankach, 
a w efekcie niegospodarnym. 

Prezydent Miasta wyjaśnił, że „Przyznanie nagrody rocznej przez Zgromadzenie 
Wspólników BPK za rok obrotowy 2014 nastąpiło na podstawie wniosku Rady 
Nadzorczej BPK z 29 lipca 2015 r.”.  

Swój wniosek Rada Nadzorcza umotywowała tym, że „(…) pozytywnie ocenia osiągnięte 
w 2014 r. wyniki finansowe (…). Na dodatkową uwagę zasługuje poprawa takich 
wskaźników ekonomicznych jak wskaźnik płynności (…)”.  

NIK zwraca uwagę, że Spółka w 2014 r. osiągnęła ujemny wynik finansowy w wysokości 
8 288 313,35 zł, a wskaźniki płynności bieżącej61 i szybkiej62 uległy znacznemu 
pogorszeniu odpowiednio z 1,17 i 1,15 do 0,66 i 0,64.  

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyjaśnił, że: „Rada Nadzorcza otrzymała 
informację, iż wyniki finansowe osiągnięte w 2014 r. są korzystne i optymalne, a Zarząd 
nie miał wpływu na osiągnięcie ujemnego wyniku finansowego. (…) na osiągnięcie 
ujemnego wyniku finansowego miała wpływ konieczność dokonania korekt faktur za rok 
2012 r. związanych z wodami opadowymi i roztopowymi”. 

Należy podkreślić, że kwota 6 366,1 tys. zł z tytułu korekt faktur za rok 2012 r., 
związanych z wodami opadowymi i roztopowymi, została zaksięgowywana jako strata 

                                                      
59 Zgodnie z którym: Prawo kontroli służy każdemu wspólnikowi. 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. 
60 Prezesowi Zarządu BPK przyznano nagrodę w wys. 1,5 krotności jego przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia za 2014 r., Wiceprezes ds. Finansowych BPK przyznano nagrodę w wys. pięciokrotności 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku  
w IV kwartale 2009 r., ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a kolejnemu Wiceprezesowi 
Zarządu BPK przyznano nagrodę w wys. 0,5 – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za 2014 r. 
61 Liczony jako stosunek aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych. 
62 Liczony jako stosunek różnicy aktywów obrotowych, zapasów i krótkoterminowych rozliczeń 
międzyokresowych do zobowiązań krótkoterminowych.  
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z lat ubiegłych i nie miała wpływu na wynik finansowy Spółki osiągnięty w 2014 r. 
W związku z tym, w ocenie NIK, ww. wniosek Rady Nadzorczej był nierzetelny. Ponadto 
powyższe wskazuje na niedostateczną kontrolę Gminy Bytom jako wspólnika nad 
działalnością BPK oraz na brak rzetelnej wiedzy Prezydenta Miasta oraz Rady 
Nadzorczej o sytuacji finansowej Spółki.  

[Dowód: akta kontroli str. 747, 837-844, 858-861] 

4. Prezydent Miasta jako Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 
BARI uchwałą nr 17/12/2017 z 22 grudnia 2017 r. wyraził zgodę na przyznanie nagród 
pieniężnych w łącznej wysokości 18,0 tys. zł Członkom Zarządu BARI, pomimo  
że zarówno obowiązujące w tym czasie przepisy nowej ustawy kominowej ani 
postanowienia umów o pracę zawartych z Członkami Zarządu BARI nie przewidywały 
wypłaty takiego świadczenia. 

Przewodniczący Rady Nadzorczej BARI wyjaśnił, że członkowie zarządu BARI otrzymali 
premię niebędącą wynagrodzeniem zmiennym, wynikającym z zasad wynagradzania  
na podstawie nowej ustawy kominowej, ponieważ w związku z wygasającą kadencją byli 
zatrudnieni na podstawie umowy o pracę do czasu zakończenia kadencji. 

Prezydent Miasta stwierdził, że: „Przyznanie nagrody wynikało ze szczególnego 
osobistego zaangażowania członków zarządu oraz wykonania dodatkowych czynności, 
których efektem było pozyskanie dla spółki funduszy unijnych w kwocie 24.344.593,25 zł 
oraz uruchomienie pierwszych transzy na realizację projektów”. 

Zdaniem NIK, nawet ponadprzeciętne zaangażowanie w pracę członków zarządu spółek 
komunalnych nie może być uzasadnieniem do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia, 
którego nie przewidują zarówno przepisy prawa regulującego wysokość wynagrodzeń 
zarządu w spółkach komunalnych, jak i umowy o pracę zawarte z członkami zarządu 
tych spółek. Powyższa decyzja o zgodzie na wypłatę nagród, w ocenie NIK, była 
działaniem nieposiadającym podstawy prawnej, a biorąc pod uwagę trudną sytuację 
finansową BARI63 - także niegospodarnym. 

[Dowód: akta kontroli str. 820, 822, 845-856, 1084] 

5. Zgromadzenie Wspólników BPK nie dokonało zmian w statucie Spółki ani nie podjęło 
uchwały w sprawie określenia wymogów, jakie musi spełniać kandydat na członka 
organu zarządzającego, wymienionych w art. 22 ustawy o zarządzaniu mieniem 
państwowym, co było niezgodne z art. 10a ust. 7 ustawy o gospodarce komunalnej.  

Prezydent Miasta wyjaśnił, że zmiany statutu Spółki zostaną wprowadzone do porządku 
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników BPK, w związku z wygaśnięciem trzyletniej 
kadencji obecnego Zarządu Spółki i powołaniem nowego. 

Zdaniem NIK, Zgromadzenie Wspólników BPK powinno dokonać zmian w statucie BPK 
lub podjąć odpowiednią uchwałę w sprawie wymogów, jakie musi spełniać kandydat  
na członka organu zarządzającego niezwłocznie po wprowadzeniu tego obowiązku 
ustawowego (tj. 1 stycznia 2017 r.) zwłaszcza, że z dniem 1 czerwca 2017 r. Rada 
Nadzorcza BPK powołała nowych członków Zarządu na stanowiska Prezesa 
i Wiceprezesa Zarządu. 

[Dowód: akta kontroli str. 731, 1050-1064] 

6. Na ustne wnioski przedstawicieli Urzędu Miasta, BPK dokonała przedwczesnej zapłaty 
podatku od nieruchomości na rzecz Gminy w łącznej kwocie 10 180 tys. zł64, pomimo 
niezłożenia deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości odpowiednio za 2015,  
2016 i 2018 rok. Zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

                                                      
63 Przez cały okres swojej działalności Spółka odnotowywała stratę finansową, która z roku na rok wzrastała 
i wyniosła odpowiednio: 287,6 tys. zł w 2013 r., 304,2 tys. zł w 2014 r., 318,1 tys. zł w 2015 r., 329,1 tys. zł 
w 2016 r. i 535,3 tys. zł w 2017 r. 
64 W dniu 22 grudnia 2014 r. dokonała zapłaty podatku od nieruchomości za 2015 r. w wys. 5 mln zł (tj. 38,9% 
rocznej kwoty podatku za 2015 r zadeklarowanej na dzień 27 stycznia 2015 r.), w dniu 30 grudnia 2015 r. 
dokonała zapłaty podatku od nieruchomości za 2016 r. w wys. 4,8 mln zł (tj. 36,9% rocznej kwoty podatku  
za 2016 r. zadeklarowanej na dzień 26 stycznia 2016 r.), w dniu 29 grudnia 2017 r. zapłaty podatku  
od nieruchomości za 2018 r. w wys. 380,0 tys. zł (tj. 2,9% rocznej kwoty podatku za 2017 r. zadeklarowanej  
na dzień 25 stycznia 2017 r.). 
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i opłatach lokalnych65, osoby prawne są obowiązane składać w terminie do dnia 
31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia 
przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok 
podatkowy. Tym samym, w momencie zapłaty podatku nie istniało zobowiązanie 
podatkowe w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa66, ani zobowiązanie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia  
29 września 1994 r. o rachunkowości67.  

Prezydent Miasta podał w wyjaśnieniach, że „w latach 2015-2016 ze względu na 
przemijające trudności z zachowaniem płynności finansowej Gminy zwracałem się do 
Zarządu BPK Sp. z o.o. z prośbą o wcześniejszą zapłatę podatku od nieruchomości”. 

Prezes Zarządu BPK wyjaśnił, że Spółka dokonała operacji zapłaty na rzecz Gminy 
podatku od nieruchomości, po wcześniejszych rozmowach z Prezydentem Miasta lub 
Skarbnikiem Miasta, a także innymi uprawnionymi osobami, którzy w rozmowach 
z Zarządem prosili o wcześniejszą zapłatę podatku. Dodał, że każdorazowo Zarząd 
Spółki działał zgodnie z prośbą przedstawicieli Miasta. 

W związku z wcześniejszą zapłatą podatku od nieruchomości, na finansowanie bieżącej 
działalności Spółka musiała wykorzystać kredyt w rachunku bieżącym (w latach  
2014-2016). Koszty odsetek od tego kredytu poniesione przez BPK z tego tytułu 
wyniosły, wg obliczeń NIK, co najmniej 76,8 tys. zł68.  

W ocenie NIK, występowanie przez przedstawicieli Urzędu Miasta do BPK o dokonanie 
wcześniejszej zapłaty Gminie Bytom podatku od nieruchomości nie znajdowało podstaw 
prawnych oraz było w istocie nakłanianiem do działań niezgodnych z interesem 
ekonomicznym Spółki. 

 [Dowód: akta kontroli str. 731-732, 872-964, 967] 

7. Zgromadzenie Wspólników BPK nie podjęło uchwały o zwrocie dopłat przez BPK 
otrzymanych od Gminy Bytom w łącznej wysokości 16 570,5 tys. zł69, wymaganej  
w art. 228 pkt 5 Ksh. Spółka dokonała zwrotu tych dopłat w następujących  
terminach: 24 marca 2017 r.: 1,2 mln zł, 10 kwietnia 2017 r.: 1,2 mln zł, 28 kwietnia  
2017 r.: 7 mln zł, 29 maja 2017 r.: 7 mln zł, 30 maja 2017 r.: 170,5 tys. zł. 

Prezes Zarządu BPK wyjaśnił, że Zarząd BPK dokonał wcześniejszego zwrotu dopłat 
wniesionych przez Gminę Bytom w związku z ustnym zobowiązaniem otrzymanym  
od Wspólnika. Ponadto wskazał, że w protokołach z Nadzwyczajnych ZW z 16 stycznia 
2017 r. i 14 lutego 2017 r. Wspólnik nadmienił, ze Gmina Bytom podejmie uchwałę 
o zwrocie dopłat najpóźniej w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. 

Prezydent Bytomia podał w wyjaśnieniach, że „po zasięgnięciu opinii prawnych powstała 
wątpliwość co do możliwości podjęcia uchwały o zwrocie dopłat w kontekście zapisu 
§ 8a pkt 3 jednolitego aktu założycielskiego spółki oraz zapisu art. 179 § 1 Ksh”, 

[Dowód: akta kontroli str. 733, 1033-1041,1046-1047] 

W ocenie NIK ww. zapis aktu założycielskiego wskazuje na możliwość zwrotu dopłat 
dokonanych przez wspólnika, przewidzianą w art. 179 Ksh. Jednakże nie można zmienić 
reguły określonej w art. 228 pkt 5 Ksh co do tego, że uchwałę w tej sprawie podejmują 
zawsze wspólnicy.  

                                                      
65 Dz. U. z 2017 r. poz. 1785. 
66 Dz. U. z 2017 r. poz. 201, ze zm. 
67 Dz. U. z 2017 r. poz. 2342, ze zm. 
68 Kwota odsetek została obliczona uwzględniając: wysokość marży wynikającą z umowy o kredyt w rachunku 
bieżącym zawartej przez BPK, tj. od 1,57% do 2,08%, stopę procentową WIBOR 1M w wysokości 1,2% dla 
kwoty podatku za 2015 r., stopę procentową WIBOR 1M w wysokości 1,5% dla kwoty podatku za 2016 r. oraz że 
rok kalendarzowy ma 365 dni. Przy wyliczaniu kwoty odsetek pomniejszano kwotę wcześniejszej zapłaty 
podatku o miesięczne raty, których wysokości określono w deklaracjach podatkowych odpowiednio za 2015 r.  
i 2016 r. 
69 Na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników BPK nr 01/01/2017 z 16 stycznia 2017 r. 
oraz nr 01/02/2017 z 14 lutego 2017 r. 
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8. Aprobowanie, a w istocie inspirowanie do wynajmowania w okresie od 25 listopada 
2015 r. do 27 września 2017 r. przez Gminę Bytom samochodu osobowego marki Skoda 
Octavia od BPK70 za kwotę 800,00 zł netto miesięcznie, tj. o 800,00 zł netto niższą niż 
Spółka wynajmowała ten samochód od firmy prywatnej71. W ww. okresie Spółka 
poniosła wydatki na wynajem samochodu w wysokości 17 600 zł, które nie zostały 
zrekompensowane przychodami z tytułu wynajmu samochodu Gminie Bytom. Ponadto 
BPK poniosło koszty ubezpieczenia samochodów osobowych wynajmowanych Gminie 
Bytom na podstawie umów: nr DZ/TT/745/2014/P z 18 grudnia 2014 r. wraz z aneksem 
nr 1 z 25 listopada 2015 r. i DZ/TT/54/2016/P z 4 stycznia 2016 r. w łącznej wysokości 
5 317,00 zł (2 200,00 zł w 2015 r.72 i 3 117,00 zł w 2016 r.73) pomimo, że zgodnie  
z § 6 tych umów to najemca (Gmina Bytom) był zobowiązany do zawarcia umowy 
ubezpieczenia przedmiotu najmu i kontynuowania jej w okresie obowiązywania  
ww. umów. Zatem łącznie BPK wydatkowało na wynajem samochodu wraz z jego 
ubezpieczeniem kwotę 22 917,00 zł, która nie została pokryta przychodami uzyskanymi 
z Gminy Bytom.  

Począwszy od umowy z 16 stycznia 2017 r. (nr DP/TS/518/2016/P), a także w kolejnej 
umowie z 27 września 2017 r. (nr DP/TS/342/2017/P - którą podwyższono miesięczną 
opłatę za wynajem samochodu do 1600,00 zł netto), w § 6 tych umów postanowiono,  
że to wynajmujący (BPK) ubezpiecza przedmiot najmu. Za okres ubezpieczenia  
od 2 listopada 2017 do 1 listopada 2018 BPK poniosła nie pokryte przez najemcę 
(Gminę Bytom) koszty polisy 3880,00 zł, pomimo że nie była w tym czasie dysponentem 
wynajmowanego samochodu. 

Wiceprezes ds. Finansowych BPK podała: „(…) Skarbnik Miasta (…) stwierdził, że 
Miasto nie ma takich środków by pokryć w całości koszty najmu, dlatego zaproponował 
by Miasto nadal mogło płacić za wynajem samochodu 800,00 zł74, na co wyraził zgodę 
Prezes (…), z zastrzeżeniem, że jak tylko Miasto będzie miało środki finansowe to 
pokryje w całości koszty raty. Dopiero z Prezesem (…) udało nam się podpisać umowę 
z Miastem na pełną kwotę najmu tj. 1 600,00 zł. (…) W momencie przekazywania 
samochodu do Miasta użytkownikiem tego samochodu był Wiceprezydent (…)”. Ponadto 
Wiceprezes ds. Finansowych BPK wyjaśniła, że „w związku z brakiem środków  
na zapłacenie ubezpieczenia samochodu (…) wynajmowanego przez Urząd Miasta 
Bytom, BPK zapłaciło w/w ubezpieczenie z własnych środków”. 

Prezydent Miasta wyjaśnił, że „zawarcie umowy najmu samochodu osobowego  
na potrzeby Urzędu Miejskiego w Bytomiu poprzedzone zostało przeprowadzeniem 
analizy rynkowej, w wyniku której BPK przedstawiło najkorzystniejsze warunki”. 
Prezydent Miasta dodał, że „Gmina Bytom przyjęła za oczywisty fakt, iż BPK 
wprowadziło zwyczaj uiszczania opłaty za ubezpieczenie samochodu (…)”. 

Kontrolerom nie przedstawiono żadnej dokumentacji dotyczącej analizy rynkowej najmu 
samochodu. Prezydent Miasta wyjaśnił jedynie, że „analiza rynkowa dotycząca najmu 
samochodu służbowego była przeprowadzana głównie telefonicznie i polegała na 
zorientowaniu się na rynku samochodowym w kwestii ogólnych warunków najmu (…)”. 

Zdaniem NIK, przedmiotem działalności BPK nie jest wynajem samochodów tylko 
realizowanie zadań własnych Gminy, dla których Gmina Bytom powołała Spółkę. 
Wynajem samochodu przez Gminę Bytom od BPK za cenę niepokrywającą wydatków, 
które ponosiło BPK z tytułu najmu tego samego samochodu od podmiotu prywatnego 
oraz jego ubezpieczenia należy ocenić jako działanie na szkodę Spółki.  

[Dowód: akta kontroli str. 732-733, 741, 968-1019, 1021] 

                                                      
70 Umowa najmu samochodu DZ/TT/745/2014/P z 18 grudnia 2014 r. wraz z aneksem z 25 listopada 2015 r., 
umowa najmu samochodu DZ/TT/54/2016/P z 4 stycznia 2016 r., umowa najmu samochodu DZ/TS/518/2016/P 
z 16 stycznia 2017 r. 
71 Umowa najmu długoterminowego nr 01/11/2015 z 2 listopada 2015 r. 
72 Okres ubezpieczenia od 2 listopada 2015 r. do 1 listopada 2016 r. 
73 Okres ubezpieczenia od 2 listopada 2016 r. do 1 listopada 2017 r. 
74 Tj. tak jak w przypadku samochodu marki Skoda Octavia wyprodukowanego w 2009 r. - przypis NIK. 
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9. Oddziaływanie przedstawicieli Urzędu Miasta na BPK oraz ich przyzwolenie na 
udzielanie przez tę Spółkę (znajdującą się w niekorzystnej sytuacji finansowej75) 
pożyczek podmiotom, których sytuacja finansowa nie pozwalała na ich terminowy  
zwrot, a których profil działalności w żaden sposób nie był związany z działalnością,  
do realizacji której BPK została powołana. W praktyce zatem BPK prowadziła wbrew 
własnym interesom szeroką działalność pożyczkową76 na cele, które nie były związane 
z przedmiotem jej działalności.  

Były Prezes BPK stwierdził, że do udzielenia pożyczek Zarząd BPK nakłaniali Prezydent 
i Wiceprezydent Miasta oraz ówczesny Prezes Bytomskiego Sportu. 

Zdaniem NIK, prowadzenie za przyzwoleniem oraz z inspiracji m.in. przedstawicieli 
Urzędu Miasta powyższej działalności pożyczkowej przez BPK, stanowiło naruszenie 
art. 10 ustawy o gospodarce komunalnej, w związku z art. 9 ust. 2 ustawy 
o samorządzie gminnym, z których wynika, że spółki komunalne nie mogą (poza 
szczególnymi przypadkami) prowadzić działalności poza sferą użyteczności publicznej.  

[Dowód: akta kontroli str. 859-860, 871a, 1048, 1086-1097] 

10. Wyrażanie zgody, w formie uchwał Zgromadzenia Wspólników BPK, na wnioskowane 
przez Zarząd Spółki (po zaakceptowaniu przez Radę Nadzorczą) rozszerzenie 
przedmiotu działalności o działalność leżącą poza sferą użyteczności publicznej,  
co w szczególności dotyczyło wykonywania robót budowlanych w ramach budowy 
i modernizacji obiektów sportowych oraz obrotu nieruchomościami, polegającego na 
zakupie nieruchomości na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą77, 
celem ich dalszej odsprzedaży. Powyższe działanie, nie znajdowało podstaw prawnych 
w ustawach o samorządzie gminnym oraz o gospodarce komunalnej, określających 
ograniczenia prowadzenia takiej działalności przez spółki komunalne, wynikające  
z art. 10 ustawy o gospodarce komunalnej, w zw. z art. 9 ust. 2 ustawy o samorządzie 
gminnym.  

Uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu nr II/N/174/91 z 27 września 1991 r. powołano 
miejskie przedsiębiorstwo komunalne w Bytomiu, w nawiązaniu do uchwał Rady 
Miejskiej nr XXI/131/91, XXI/132/91 i XXI/133/91 z 10 maja 1991 r. ws. nabycia mienia 
będącego ówcześnie w zarządzie przedsiębiorstw w Katowicach: komunalnego 
ciepłowniczego; z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę; z zakresu kanalizacji, 
usuwania i oczyszczania ścieków oraz z zakresu komunikacji pasażerskiej. Następnie 
uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu nr XXXI/245/92 z 9 marca 1992 r. przekształcono 
Miejskie Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej w Bytomiu w BPK, której przedmiotem 
działania była działalność gospodarcza użyteczności publicznej określona w akcie 
założycielskim, stanowiącym integralną część ww. uchwały. Przedmiot działalności 
wskazany w akcie założycielskim obejmował m.in.: eksploatację wodociągów miejskich 
oraz zaopatrzenie miasta w wodę, gospodarkę ściekami, wywóz nieczystości stałych 
i płynnych, unieszkodliwianie i utylizację nieczystości. Przedmiot działalności wskazany 
w ww. akcie założycielskim nie obejmował realizacji robót budowlanych związanych 
z obiektami sportowymi bądź działalności obiektów sportowych, a Rada Miejska 
w Bytomiu nie podejmowała późniejszych uchwał odnoszących się do zmiany lub 
modyfikacji przedmiotu działalności spółki BPK. 

[Dowód: akta kontroli BPK str. 1102-1118, 1407] 

W sprawie wyrażania zgody na rozszerzenie działalności BPK w ww. zakresie Prezydent 
Miasta wyjaśnił: „Zgoda na rozszerzenia działalności spółki BPK Sp. z o.o. wynikała 
z oceny bieżącej sytuacji finansowo-ekonomicznej spółki i miała na celu zwiększenie 
możliwości pozyskiwania dodatkowych dochodów niezbędnych dla spółki w celu 
realizacji zleconych zadań oraz zaspokajania zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej. 

                                                      
75 Spółka w latach 2014-2017, m.in. poniosła straty finansowe netto w wysokości odpowiednio: 8 288,3 tys. zł 
w 2014 r., 43 674,2 tys. zł w 2015 r., 17 126,7 tys. zł w 2016 r. i 10 492,9 tys. zł w 2017 r. 
76 Obejmującą udzielanie pożyczek w latach 2013-2017 na łączną kwotę 3 436,0 tys. zł (w tym także za wiedzą 
i akceptacją Rady Nadzorczej BPK i Prezydenta Miasta), z czego jedynie ok. 20% zostało spłaconych, 
a pozostała część niemal w całości stanowi należności wymagalne. 
77 Do realizacji której BPK została powołana. 
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Działania podejmowane przez Zarząd spółki, które zostały zaakceptowane przez Radę 
Nadzorczą i Zgromadzenie Wspólników zawsze na celu miały zwiększenie możliwości 
realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej i zaspokajania ich zbiorowych potrzeb”. 

Prezydent Miasta wyjaśniając podstawy prawne, w oparciu o które Zgromadzenie BPK 
dokonywało rozszerzenia przedmiotu działalności tej Spółki po 2011 r. podał, że zmiany 
statutu spółki należą do kompetencji Zgromadzenia Wspólników i były podejmowane 
przez Zgromadzenie Wspólników na wniosek Zarządu z przedłożeniem opinii Rady 
Nadzorczej.  

[Dowód: akta kontroli str. 1341, 1345 i 1407]  

NIK zwraca uwagę, że decyzje Prezydenta Miasta, działającego jako Zgromadzenie 
Wspólników BPK, dotyczące rozszerzenia przedmiotu działalności spółki BPK, 
w praktyce skutkowały zmianami postanowień uchwały organu stanowiącego gminy - 
Rady Miejskiej w Bytomiu o powołaniu BPK, określającej zakres realizowanych przez tą 
Spółkę zadań. Zmiany te zdaniem NIK były nieuprawnione, nie tylko w odniesieniu do 
rozszerzania działalności o zadania leżące poza sferą użyteczności publicznej, ale także 
w odniesieniu do nowych zadań mieszczących się w tej sferze, jak np. „działalność 
obiektów sportowych”. Bowiem to do wyłącznej właściwości organu stanowiącego gminy 
należy określenie sposobu i form realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej, 
zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce komunalnej, a także powołanie  
spółki komunalnej wraz z określeniem przedmiotu jej działalności, zgodnie z art. 18  
ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy o samorządzie gminnym.  

Zdaniem NIK, rozszerzenie zakresu działania BPK o nowe zadanie własne gminy,  
np. o działalność obiektów sportowych, wymagało wcześniej podjęcia przez Radę 
Miejską Bytomia uchwały dotyczącej rozszerzenia przedmiotu jej działalności  
i powierzenia wykonywania takich zadań BPK. Dopiero następnym krokiem mogła być 
zmiana umowy spółki rozszerzająca zakres działalności, podjęta na Zgromadzeniu jej 
Wspólników.  

Zarząd BPK wyjaśniając okoliczności podjęcia przez BPK działalności gospodarczej, 
związanej z realizacją „Budowy hali widowiskowo-lodowiskowej wraz z halą 
lodowiskowo-treningową oraz z modernizacją istniejącego stadionu piłkarskiego”, 
stwierdził, że w trakcie spotkania w dniu 13 marca 2014 r. Prezydenta i Wiceprezydenta 
z ówczesnym Zarządem BPK, Prezydent zwrócił się do Zarządu o dokonanie analizy 
możliwości zaangażowania się Spółki w realizację ww. przedsięwzięcia. Według notatki 
z ww. spotkania78 Prezydent Bytomia poinformował, że OSiR wykonał „zadanie 
opracowania koncepcji kompleksu sportowego”, a spółka BARI wykonała „powierzone 
zadanie w zakresie przygotowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego”, a także iż 
„zasoby spółki BARI nie pozwalają na dalszą realizację prac nad przedsięwzięciem” 
natomiast zaangażowanie BPK miało dotyczyć zakresu finansowego, prawnego, 
technicznego i organizacyjnego.  

Ponadto Zarząd BPK w wyjaśnieniach podał, że realizacja robót budowlanych79 nie 
znajduje się wśród zadań własnych gminy, „niemniej jednak prowadzenie takiej 
działalności było niezbędne dla możliwości realizacji zadania budowy obiektu 
sportowego przy ul. Olimpijskiej”, a działania przewidziane w ramach inwestycji miały na 
celu przede wszystkim poprawę infrastruktury obiektu oraz stworzenie odpowiedniej 
bazy sportowej. 

 [Dowód: akta kontroli str. 2145-2157] 

W sprawie przyczyn zwrócenia się do Zgromadzenia Wspólników BPK o rozszerzenie 
przedmiotu działalności tej spółki o „kupno i sprzedaż nieruchomości na własny 
rachunek”, były Prezes Zarządu BPK podał, że: „Wynikało to z zaistniałej potrzeby 

                                                      
78 Dokument z datą 13 marca 2014 r. – niepodpisany. 
79 W zakresie wynikającym z nr PKD wskazanych w umowie Spółki - po rozszerzeniu przedmiotu działalności o: 
Realizację projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10), Roboty budowlane 
związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20), Rozbiórkę i burzenie 
obiektów budowlanych (PKD 43.11), Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12), Wykonywanie pozostałych 
robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39). 
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ponieważ nie było podmiotów w Gminie Bytom, które byłyby zdolne finansowo 
i merytorycznie do realizacji zakresu związanego z rewitalizacją terenów na terenie 
Miasta. Wiele obszarów na terenie Miasta Bytomia wymagało rewitalizacji a Spółka 
miała nadpłynność więc mogła finansowo podołać realizacji temu zadaniu. Inicjatywa 
była wynikiem rozmów z przedstawicielami Urzędu Miejskiego i moim zdaniem była jak 
najbardziej słuszna. Były plany, aby w to miejsce wprowadzić centra handlowe sportowe 
lub meblowe, ale nie doszły do skutku ponieważ firmy wymagały szybkiego 
udostępnienia terenów”.  

[Dowód: akta kontroli str. 866]  

Zdaniem NIK, uznanie przez Prezydenta Miasta potrzeby posiadania przez Miasto 
nowoczesnego kompleksu sportowego oraz wyrażenie przez niego zgody na realizację 
tej inwestycji, w tym jej budowy i finansowania przez BPK, były - w świetle 
obowiązującego stanu prawnego - niewystarczającymi okolicznościami dla podjęcia 
przez BPK realizacji tego zadania. Bowiem bezpośrednia realizacja ww. 
przedsięwzięcia, tj. prowadzenie robót budowlanych, nie należało do zadań własnych 
gminy (a więc także BPK), a ich finansowanie przez BPK obciążało koszty podstawowej 
działalności Spółki, do której prowadzenia została ona powołana przez organ stanowiący 
Gminy.  

Krytyczna ocena NIK dotyczy także udzielenia zgody na prowadzenie przez  
BPK działalności w zakresie obrotu nieruchomościami, gdzie Prezydent Miasta 
i Wiceprezydent Miasta, działając jako Zgromadzenie Wspólników BPK, podjęli uchwały 
wyrażające zgodę na zakup od Gminy Bytom przez BPK nieruchomości przy  
ul. Strzelców Bytomskich i ul. Magdaleny: 

− uchwała nr 23/11/2013 z 13 listopada 2013 r.80 - działki nr 497/44, 490/44, 489/44, 
491/44, 492/44, 495/44, 496/44,  

− uchwała nr 31/12/2015 z 18 grudnia 2015 r.81 - działki 487/44/ i 502/47,  

które Zarząd BPK nabył w celu dalszej odsprzedaży dla pozyskania środków  
na prowadzenie swojej bieżącej działalności.  

[Dowód: akta kontroli str. 2121-2123, 2165] 

W sprawie przesłanek wyrażenia zgody na zakup przez BPK ww. nieruchomości 
Prezydent Miasta wyjaśnił: „Spółka od wielu lat prowadzi działalność związaną 
z gospodarowaniem odpadami. Posiadała więc niezbędną wiedzę i doświadczenie 
w zakresie rekultywacji terenów niekorzystnie przekształconych przy użyciu odpadów. 
Zarząd spółki przedstawiając propozycję nabycia powyższych gruntów przedstawiał 
argumenty dotyczące możliwości uzyskania zysku z przyszłej odsprzedaży jako terenu 
inwestycyjnego, a zyski ze sprzedaży miały być przeznaczone na finansowanie potrzeb 
spółki w celu efektywniejszego zaspokajania zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej 
w zakresie, w którym realizował swoje zadania”. 

[Dowód: akta kontroli str. 1344]  

NIK nie podziela powyższej argumentacji, ponieważ zakup nieruchomości w celu ich 
dalszej odsprzedaży wykraczał poza zadania własne gminy i tym samym nie mógł  
być przedmiotem działalności BPK. Niezależnie od braku podstaw prawnych  
do prowadzenia przez BPK działalności związanej z obrotem nieruchomościami, 
Prezydent Miasta, w ramach kontroli sprawowanej nad Spółką, nie zwrócił uwagi,  
że Zarząd BPK wystąpił 7 listopada 2013 r. z wnioskiem o zakup nieruchomości, w celu 
ich dalszej odsprzedaży, zawarcie umowy kupna z Gminą Bytom nastąpiło 30 grudnia 
2013 r., a wpis do KRS rozszerzonego przedmiotu działalności Spółki o działalność 
w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek, nastąpił dopiero 
ponad dwa miesiące później - 6 marca 2014 r. Były Prezes Zarządu BPK uzasadnił to 
niedopatrzeniem obsługi prawnej BPK.  

[Dowód: akta kontroli str. 866]  

                                                      
80 Przewodniczącym posiedzenia Zgromadzenia Wspólników BPK był Prezydent Miasta. 
81 Przewodniczącym posiedzenia Zgromadzenia Wspólników BPK był Wiceprezydent Miasta. 
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11. Zgromadzenie Wspólników BPK podjęło uchwały wyrażające zgody na zakup od Gminy 
Bytom przez BPK nieruchomości przy ul. Strzelców Bytomskich i ul. Magdaleny 
o wartości ponad 20 mln zł (uchwała nr 23/11/2013 z 13 listopada 2013 r.) i blisko 1 mln 
zł (uchwała nr 31/12/2015 z 18 grudnia 2015 r.), nie weryfikując - w ramach nadzoru 
właścicielskiego - istnienia interesu ekonomicznego Spółki wynikającego z ich nabycia, 
np. potwierdzonego analizą opłacalności nabycia ww. nieruchomości gruntowych. 
Ustalenia kontroli wskazują, że dominującą przesłanką ich zakupu przez BPK było 
zapewnienie dodatkowych przychodów Gminie Bytom z tytułu ich sprzedaży, a później 
także z tytułu wpłacanego podatku od nieruchomości. 

Jak wyjaśnił Prezydent Miasta, za bieżące funkcjonowanie Spółki odpowiada Zarząd 
BPK, a zarówno Rada Nadzorcza jak i Zgromadzenie Wspólników „zażądało od Zarządu 
wyjaśnień w przedmiotowej sprawie, potwierdzających ekonomiczną zasadność zakupu 
nieruchomości gruntowych”. 

[Dowód: akta kontroli str. 1344]  

NIK zwraca uwagę, że we wniosku z 7 listopada 2013 r. ówczesnego Prezesa Zarządu 
BPK, skierowanym do Zgromadzenia Wspólników BPK o wyrażenie zgody na zakup 
nieruchomości przy ul. Strzelców Bytomskich i ul. Magdaleny82, podano m.in.: „BPK  
po raz pierwszy w swej działalności wykazuje stratę bilansową przekraczającą obecnie 
(tj. za 9 miesięcy bieżącego roku) 5 milionów zł”.  

Natomiast na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2013 r. Zarząd Spółki, w związku 
z planowanym nabyciem ww. nieruchomości, podjął decyzję o zwróceniu się do Rady 
Nadzorczej o zgodę na zaciągnięcie zobowiązania o wartości powyżej 250 tys. zł z tytułu 
zaciągnięcia w banku kredytu obrotowego długoterminowego na okres pięciu lat, 
w wysokości 13 mln zł. W protokole z posiedzenia podano m.in., że: „Zarząd swoją 
decyzję opiera na możliwości utraty przez Spółkę płynności finansowej w związku 
z zakupem nieruchomości. Do czasu otrzymania środków z Gminy za utrzymanie 
kanalizacji deszczowej, Spółka musi posiłkować się zewnętrznym źródłem finansowania. 
Dlatego Zarząd BPK postanowił wystąpić do instytucji finansowej z prośbą o udzielenie 
kredytu obrotowego na zakup nieruchomości. Kredyt ten zostanie zabezpieczony 
wpisem do hipoteki nabywanej nieruchomości oraz będzie miał możliwość wcześniejszej 
spłaty po otrzymaniu środków z miasta”. 

Zakup ww. nieruchomości za kwotę 20 025 876 zł sfinansowano kredytem obrotowym 
w kwocie 13 000 000 zł, którego koszty wyniosły 286 137,54 zł83 oraz środkami 
własnymi w wysokości 7 025 876 zł. 

[Dowód: akta kontroli str. 2107, 2272, 2300-2304]  

Zarząd BPK w złożonych wyjaśnieniach podał, że nie posiada żadnych analiz 
finansowych potwierdzających ekonomiczną zasadność nabywania nieruchomości 
gruntowych, uwzględniającą potencjalne przychody i koszty związane z posiadaniem lub 
późniejszym zadysponowaniem tymi terenami oraz że: „Celem nabycia tych działek, 
było przygotowanie ich na cele inwestycyjne, na co wskazuje zawarta w dniu 5 maja 
2015 r. umowa z Bytomską Agencją Rozwoju Inwestycji (…) (umowa nr DZ/267/2015)”.  
W sprawie opłacalności zakupu i dalszej odsprzedaży działek 487/44 i 502/47 oraz 
499/63 i 503/44 Zarząd BPK podał, że dla Spółki zasadnym był zakup działek, celem 
scalenia terenu inwestycyjnego. Zdaniem NIK, nieujęcie zakupów nieruchomości przy  
ul. Strzelców Bytomskich i ul. Magdaleny w planach inwestycyjnych BPK wskazywało  
na brak udokumentowanych planów co do ich wykorzystania przez Spółkę. 

[Dowód: akta kontroli str. 2273, 2275, 2277]  

Zdaniem NIK, sprzedaż na rzecz BPK przez Gminę Bytom działek o nr: 497/44, 490/44, 
489/44, 491/44, 492/44, 495/44 i 496/44 stanowiła transakcję, której warunki zostały 
wcześniej uzgodnione, gdyż zarówno we wniosku BPK do Zgromadzenia Wspólników 
BPK z 7 listopada 2013 r. oraz w uzasadnieniu do uchwały Zarządu BPK z tego samego 

                                                      
82 Działki nr: 497/44, 490/44, 489/44, 491/44, 492/44, 495/44, 496/44. 
83 Prowizja od przyznanego kredytu 65 000 zł, prowizja od wcześniejszej spłaty – 61 745 zł, odsetki – 
159 392,54 zł (wcześniejsza spłata kredytu nastąpiła ze zwrotu środków z Funduszu Spójności). 
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dnia84 wskazano, że zakup nieruchomości umożliwi BPK pozyskanie od Gminy środków 
na działalność Spółki w zakresie utrzymania i eksploatacji przez BPK systemu 
kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Bytom.  

W uzasadnieniu ww. wniosku Zarządu BPK do ZW BPK przedstawiono informacje 
dotyczące niepokrywania przez Miasto kosztów utrzymania przekazanej do BPK 
infrastruktury sieci kanalizacji deszczowej oraz podano m.in.: „W związku z potrzebą 
uzyskania przez BPK finansowania powierzonych jej przez Gminę Bytom zadań 
z zakresu gospodarki miejską kanalizacją deszczową, mając na uwadze wniosek 
Zarządu Spółki skierowany do Gminy Bytom w dniu 14 marca 2013 r. [wniosek 
o zabezpieczenie na 2013 r. kwoty 14 199 665,25 zł niezbędnej na eksploatację przez 
BPK systemu kanalizacji deszczowej - przypis NIK], przy uwzględnieniu aktualnej 
sytuacji budżetu Miasta Bytomia, jako optymalne rozwiązanie dla zabezpieczenia przez 
Gminę środków na sfinansowanie realizacji ww. zadań, w ustaleniu z władzami Gminy 
przyjęto wdrożenie koncepcji polegającej na zakupie w bieżącym roku przez Spółkę  
od Gminy ww. nieruchomości za łączną kwotę (wywoławczą) 16 120 tys. zł (netto). 
Następnie, stosownie do poczynionych ustaleń z przedstawicielami Gminy, do dnia 
15 stycznia 2014 r. z pozyskanych przez Gminę od BPK środków z tytułu sprzedaży ww. 
nieruchomości Gmina dokona wpłaty na rzecz BPK kwoty 14 199 665,25 zł 
z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań z tytułu finansowania zadań w zakresie 
utrzymania i eksploatacji przez BPK systemu kanalizacji deszczowej na terenie Gminy 
Bytom. W kolejnych działaniach w trakcie 2014 r. zakłada się, iż Spółka przeznaczy 
nabyte od Gminy nieruchomości jako strefę buforową dla oczyszczalni ścieków 
Centralna, gdyż tereny te znajdują się w bezpośrednim jej sąsiedztwie lub też 
przeznaczy do dalszej sprzedaży celem pozyskania środków na prowadzenie  
bieżącej działalność statutowej (…). Zdaniem Zarządu BPK zakup ww. nieruchomości, 
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni ścieków Centralna oraz 
zjazdu z autostrady A1, przy ul. Strzelców Bytomskich i Magdaleny w bezpośrednim 
sąsiedztwie Centrum Handlowego M1 oraz terenów inwestycyjnych miasta Bytomia, 
celem ich dalszej odsprzedaży jest opłacalny i jak najbardziej uzasadniony. Opisane 
powyżej działania pozwolą na pozyskanie finansowania działalności Spółki w zakresie 
utrzymania i eksploatacji przez BPK systemu kanalizacji deszczowej na terenie Gminy 
Bytom przy trudnej sytuacji ekonomicznej budżetu Gminy”. 

[Dowód: akta kontroli str. 2104, 2107, 2111]  

W sprawie informacji o dokonanych uzgodnieniach zawartych we wniosku Zarządu BPK 
do Zgromadzenia Wspólników z 7 listopada 2013 r., ówczesny Prezes Zarządu BPK 
wyjaśnił: „Z tego co pamiętam spotkania odbywały się w Urzędzie Miejskim w Bytomiu 
i brali w nich udział Wiceprezydent (…), Skarbnik (…) i Naczelnik Wydziału Prawnego. 
(…) W czasie tych spotkań ustalono, że BPK weźmie udział w przetargu na 
nieruchomości zbywane przez Gminę, a w zamian Gmina zapłaci swoje zobowiązania 
z tytułu utrzymania i eksploatacji przez BPK sieci kanalizacji deszczowej”. Odnosząc się 
do braku analiz finansowych potwierdzających ekonomiczną zasadność zakupu działek, 
uwzględniających m.in. potencjalne przychody i koszty związane z posiadaniem, 
przygotowaniem do sprzedaży lub późniejszym ich zadysponowaniem, stwierdził, że: 
„U podstaw zakupu była chęć rewitalizacji obszarów Bytomia oraz stworzenie 
precedensu do uznania przez Gminę zobowiązań w zakresie zwrotu kosztów kanalizacji 
deszczowej ponoszonych przez BPK. Pomysł na rewitalizację był taki, że oddajemy 
teren do rekultywacji komuś w dzierżawę, ktoś się tym zajmie a BPK nie będzie ponosiła 
żadnych kosztów przygotowania terenu pod inwestycje. W związku z tym nie 
sporządzano żadnych analiz finansowych przed zakupem ww. nieruchomości przy  
ul. Strzelców Bytomskich i ul. Magdaleny”. 

[Dowód: akta kontroli str. 867, 2104, 2107, 2111]  

Gmina Bytom nie dokonała wpłaty na rzecz BPK ww. kwoty 14.199.655,25 zł.  
W dniu 25 listopada 2013 r. BPK złożyło w Sądzie Rejonowym w Bytomiu wniosek 
o zawezwanie do próby ugodowej na kwotę 14.199.655,25 zł. Ostatecznie, w dniu 

                                                      
84 Którą Zarząd BPK zwrócił się do Zgromadzenia Wspólników BPK o wyrażenie zgody na nabycie  
ww. nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bytomiu. 
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19 grudnia 2013 r. przed ww. Sądem zawarta została ugoda pomiędzy BPK i Gminą 
Bytom na kwotę 10.979.541,10 zł dotyczącą wydatków BPK związanych z utrzymaniem 
sieci kanalizacji deszczowej w okresie od 1 stycznia 2013 r. do dnia zawarcia ugody 
(19 grudnia 2013 r.). Spółka w latach kolejnych 2014-2017 nie uzyskiwała żadnych 
przychodów z tytułu świadczenia usług odprowadzania wód opadowych i roztopowych 
przy równoczesnym ponoszeniu wysokich kosztów jej utrzymania i eksploatacji,  
co przedstawiono w pkt 1.7 nin. wystąpienia pokontrolnego.  

[Dowód: akta kontroli str. 1078-1082, 2269-2272]  

Skutkiem zakupu nieruchomości przy ul. Strzelców Bytomskich i ul. Magdaleny BPK 
poniosła do dnia 14 czerwca 2018 r. wydatki (bez kosztów ogólnozakładowych) 
w kwocie 18 110 183,31 zł netto, w tym m.in.: 17 246 286 zł na zakup nieruchomości, 
509 388,45 zł - koszty podatku od nieruchomości w latach 2014-2017, 170 189,15 zł - 
koszty promocji nieruchomości oraz 77 840 zł - ochrona.  

 [Dowód: akta kontroli str. 2294-2296]  

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników BPK nr 29/12/2015 z 7 grudnia 2015 r. 
podjęło uchwałę o wyrażeniu zgody na zbycie nieruchomości przy ul. Strzelców 
Bytomskich i ul. Magdaleny (działki nr 497/44, 489/44, 491/44, 492/44, 495/44, 496/44, 
490/44). Sprzedaż ww. nieruchomości do połowy 2018 r. nie doszła do skutku.  

[Dowód: akta kontroli str. 869, 2158] 

Zdaniem NIK, okoliczności sprzedaży przez Gminę ww. nieruchomości, tj. przystąpienie 
do przetargów na ich sprzedaż wyłącznie przez BPK, wskazują na niewielkie 
zainteresowanie potencjalnych inwestorów przedmiotowymi terenami. Zapisy wniosku 
Zarządu BPK do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na zakup nieruchomości 
z 7 listopada 2013 r., w którym była mowa o ustaleniach z władzami Gminy, że BPK 
zakupi od Gminy ww. nieruchomości „za łączną kwotę (wywoławczą) 16 120 tys. zł 
(netto)”, potwierdzają świadomość Zarządu Spółki, że BPK będzie jedynym oferentem 
na zakup tych terenów, za wskazaną cenę, w przyszłych postępowaniach 
przetargowych. Postępowania przetargowe odbyły się kilka dni później - w dniach 
13 i 18 listopada 2013 r. Niewielką atrakcyjność terenów potwierdza także 
dotychczasowy brak możliwości ich sprzedaży przez BPK, pomimo konieczności 
ponoszenia wysokich kosztów związanych z ich posiadaniem. Jak przedstawiono  
w pkt 1.15 nin. wystąpienia pokontrolnego, nieruchomości obejmowały tereny,  
na których ewentualne posadowienie obiektów było znacznie ograniczone, z uwagi  
na niewystarczającą nośność gruntów. Uwarunkowania te znane były potencjalnym 
oferentom przed postępowaniami przetargowymi związanymi z ich sprzedażą. 

Zdaniem NIK, faktyczną przesłanką sprzedaży BPK ww. nieruchomości Gminy było 
zasilenie budżetu Gminy Bytom - znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej - 
wpływami na oczekiwanym poziomie, wynikającym z operatów szacunkowych,  
przy jednoczesnym „zwrocie” części tak pozyskanych środków na rzecz BPK, 
z przeznaczeniem na utrzymanie kanalizacji deszczowej. Uzyskane przez Miasto Bytom 
wpływy ze sprzedaży ww. nieruchomości w łącznej kwocie 21 201 090,80 zł brutto 
byłyby niemożliwe do osiągnięcia bez zaangażowania się BPK w ich nabycie.  

12. Prezydent Miasta podejmując uchwałę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
nr 3/03/2014 z 14 marca 2014 r.85 wyrażającą zgodę na przyjęcie przez BPK do 
realizacji zadania „Budowa hali widowiskowo-lodowiskowej wraz z halą lodowiskowo-
treningową oraz z modernizacją istniejącego stadionu piłkarskiego”, bez zabezpieczenia 
środków na finansowanie tego zadania, przyczynił się do pogorszenia sytuacji 
finansowej BPK oraz do realizacji tego zadania przychodami Spółki uzyskiwanymi  
z jej podstawowej działalności, polegającej m.in. na zaopatrywaniu Miasta w wodę  
i gospodarce ściekami. Wykonywanie przez BPK ww. zadania poza obciążaniem 
kosztami jego realizacji bieżącej działalności przedsiębiorstwa, skutkowało poniesieniem 
niezrefundowanych nakładów inwestycyjnych Spółki w wysokości 775 975,45 zł. 

[Dowód: akta kontroli str. 1328]  

                                                      
85 Przewodniczącym Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników BPK był Prezydent Miasta. 
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Wyjaśniając okoliczności rozpoczęcia przez BPK realizacji ww. zadania Prezydent 
Miasta podał: „Gmina poszukiwała najlepszego rozwiązania organizacyjno–finansowego 
dla realizacji zadania inwestycyjnego jakim jest projekt budowy kompleksu sportowego 
przy ul. Olimpijskiej. W tym celu Gmina zwróciła się do BPK o rozważenie możliwości 
zaangażowania we wspomniany projekt. Po analizie sytuacji finansowej i prawnej 
Zarząd Spółki wyraził chęć realizacji tej inwestycji, co znalazło odzwierciedlenie 
w uchwałach Zarządu, Rady Nadzorczej jak i Zgromadzenia Wspólników86. (…) Budowa 
stadionu przy ul. Olimpijskiej była jedną z deklaracji w kampanii wyborczej Prezydenta 
Miasta. Dalsze działania były konsekwencją zapowiedzi wyborczych i od początku 
kadencji prowadzono intensywne prace mające na celu realizację projektu oraz 
wypracowania formalno–prawnej struktury realizacyjnej zadania. Decyzja w tej sprawie 
zapadła w drugiej połowie lutego 2014 r.”. 

[Dowód: akta kontroli str. 1344]  

W sprawie zaangażowania się w przedsięwzięcie, będące poza zakresem podstawowej 
działalności Spółki, do której została powołana, ówczesny Prezes Zarządu BPK 
stwierdził: „Zaangażowanie BPK w budowę hali widowiskowej i modernizacji stadionu 
wynikało z inicjatywy Prezydenta (…), która była omawiana na spotkaniach Zarządu 
BPK w Urzędzie Miasta, na których wskazywano m.in. doświadczenie Pani Wiceprezes 
(…) do realizacji tego typu zadania (…)”.  

[Dowód: akta kontroli str. 870]  

W ocenie NIK, spółka BPK nie była przygotowana do realizacji zadania budowy obiektu 
sportowego przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu, co potwierdzają m.in. złożone w trakcie 
kontroli wyjaśnienia Zarządu BPK, a czego nie zweryfikował należycie Prezydent Miasta 
w ramach kontroli sprawowanej nad Spółką - przed wyrażeniem zgody na realizację 
tego zadania przez BPK. Powołanie spółki celowej, tj. Bytomskiego Sportu87 (szerzej 
przedstawione w kolejnym punkcie nin. wystąpienia pokontrolnego) do realizacji  
ww. zadania było uzasadniane zabezpieczeniem interesów i ograniczeniem ryzyka BPK, 
co wynikało ze znacznych kosztów tego przedsięwzięcia oraz braku środków własnych 
BPK na jego realizację. Wyrażenie zgody przez Zgromadzenie Wspólników BPK  
na powołanie Bytomskiego Sportu z przyczyn wskazanych powyżej nastąpiło zaledwie 
niecałe 3 miesiące po akceptacji realizacji ww. zadania przez BPK. 

W związku z realizacją budowy kompleksu sportowego BPK poniosła nakłady 
inwestycyjne w kwocie 1 803 209,95 zł, z których część, tj. 1 027 234,50 zł zostało 
później wniesione aportem do Bytomskiego Sportu w postaci dokumentacji, a kwota 
775 975,45 zł (obejmująca m.in. koszt robót rozbiórkowych stadionu, koszty doradztwa 
przy realizacji przedsięwzięcia) pozostawała na dzień zakończenia czynności 
kontrolnych NIK (29 czerwca 2018 r.) w księgach rachunkowych BPK jako wartość 
środków trwałych w budowie.  

[Dowód: akta kontroli str. 2166-2172]  

Prezydent Bytomia w złożonych wyjaśnieniach podał: „Gmina nie będzie refundować 
spółce BPK wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa hali 
widowiskowo-lodowiskowej wraz z halą lodowiskowo-treningową oraz z modernizacją 
istniejącego stadionu piłkarskiego” w wysokości 775 975,45 zł. Jednocześnie 
zobowiązałem Prezesów spółki Bytomski Sport Polonia Bytom oraz BPK do rozpoczęcia 
negocjacji w sprawie zwrotu kosztów poniesionych przez BPK na realizację powyższego 
przedsięwzięcia. Spłata wydatków poniesionych przez BPK jest kwestią porozumienia 
i wzajemnych rozliczeń na linii BPK Sp. z o.o. i BS PB Sp. z o.o. Gmina Bytom nie jest 
stroną w tej sprawie”. 

[Dowód: akta kontroli str. 752]  

 

                                                      
86 W powyższej sprawie w dniu 13 marca 2014 została podjęta uchwała Zarządu Spółki nr 6/03/2014, w tym 
samym dniu została podjęta uchwała RN nr 6/03/2014 popierająca wniosek Zarządu, a 14 marca 2014 r. NWZ 
podjęło uchwałę nr 3/03/2014 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji tego zadania przez BPK.  
87 Za zgodą WZ BPK wyrażoną w uchwale nr 20/05/2014 z 30 maja 2014 r. 
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Natomiast wyjaśniając charakter uczestnictwa BPK w ww. przedsięwzięciu oraz jego 
założenia Prezydent Miasta stwierdził: „Gmina Bytom prowadziła rozmowy z bankami 
o możliwości pozyskania kredytu na sfinansowanie przedmiotowej inwestycji. Te 
rozmowy przeciągały się i w konsekwencji nie doprowadziły do pozytywnego 
zakończenia. Pojawił się pomysł żeby zadanie zrealizowała spółka BPK, której potencjał 
ekonomiczny, organizacyjny pozwalał na realizację budowy kompleksu sportowego.  
Po wybudowaniu kompleks miał zostać odsprzedany Miastu. Decyzja o powołaniu 
Spółki Bytomski Sport została podjęta przez Zarząd BPK”. 

[Dowód: akta kontroli str. 1345]  

W ocenie NIK, w związku z realizacją ww. inwestycji przez BPK bez zabezpieczenia 
przez Gminę środków na ten cel, istnieje wysokie ryzyko braku możliwości odzyskania 
przez BPK poniesionych nakładów w kwocie 775 975,45 zł, co może wpłynąć 
negatywnie na jej wynik finansowy w kolejnych latach, w związku z koniecznością 
uznania tych wydatków za straty. NIK zwraca również uwagę, że skutkiem przyjęcia  
do realizacji ww. zadania przez BPK było także zwiększenie kosztów 
ogólnozakładowych Spółki (poza ww. nakładami inwestycyjnymi na środki trwałe  
w budowie). Szacowane na ok. 1 mln zł dodatkowe koszty Spółki88 i pozostałe 
zaangażowanie środków (których możliwość odzyskania była niewielka), dotyczące 
realizacji zadania niezwiązanego z podstawową działalnością BPK, obejmowało m.in.: 

1) podwyższenie w okresie od marca 2014 r. do sierpnia 2015 r. wynagrodzenia 
Prezesa Zarządu BPK89, z kwoty 18 019,58 zł do kwoty 20 727,48 zł90,  
co skutkowało zwiększeniem kosztów BPK o co najmniej 46 034 zł w tym okresie, 

2) powołanie spółki celowej, tj. Bytomskiego Sportu do realizacji ww. przedsięwzięcia 
(koszty organizacyjne), a następnie jej wspierania poprzez: 

a) finansowanie usług doradczych świadczonych m.in. na jej rzecz przez podmioty 
trzecie na podstawie zawartych przez BPK umów: 

− z 1 czerwca 2015 r.91 - poniesione przez BPK koszty 115 000 zł netto, 
− z 15 września 2015 r.92 - poniesione przez BPK koszty 33 000 zł netto, 

Z uwagi na brak dokumentacji z realizacji ww. umów nie ustalono, w jakim 
zakresie usługi były świadczone na rzecz Bytomskiego Sportu, a w jakim  
na rzecz BPK; 

b) udzielenie dwóch pożyczek na rzecz Bytomskiego Sportu w łącznej kwocie 
430 000 zł93, z których do połowy 2018 r. do spłaty pozostawało 399 846,58 zł 
kapitału z tytułu obu pożyczek; 

 

                                                      
88 Poza nakładami w wysokości 775 975,45 zł. 
89 Na podstawie uchwały nr 4/03/2014 z 14 marca 2014 r. NWZ BPK, w związku z przyjęciem przez BPK do 
realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowa hali widowiskowo-lodowiskowej wraz z halą lodowiskową treningową 
oraz modernizacja stadionu piłkarskiego”, zwiększono wynagrodzenie z 4,5- do 6-krotności przeciętnego 
miesięcznego wynagr. w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w IV kw. roku poprzedniego. 
Uchwałą nr 22/08/2015 z 18 sierpnia 2015 r. NZW uchyliło uchwałę nr 4/03/3014, przyznając Prezesowi Zarządu 
BPK wynagrodzenie miesięczne w wys. 4,5-krotności ww. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. 
90 W przypadku członka Zarządu BPK, Nadzwyczajne ZW BPK podjęło uchwałę nr 5/03/2014 z 14 marca 
2014 r., w której zapisano, że w związku z przyjęciem przez BPK do realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowa hali 
widowiskowo-lodowiskowej wraz z halą lodowiskową treningową oraz modernizacja stadionu piłkarskiego” ustala 
się wynagrodzenie w wysokości 3-krotnosci przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w czwartym kwartale 2013 r., przy czym nie nastąpiła zmiana 
względem poprzedniego wynagrodzenia. 
91 Nr DZ/273/2015/K. 
92 nr DZ/504/2015/K. 
93 Pierwsza pożyczka na kwotę 240,0 tys. zł została udzielona na podstawie umowy nr 1/2014 z 5 września  
2014 r. z terminem spłaty do 31 grudnia 2015 r., który był prolongowany. Druga pożyczka na kwotę 180 tys. zł 
została udzielona na podstawie umowy nr 2/2014 z 23 grudnia 2014 r. z terminem spłaty do 31 stycznia 2016 r., 
który również był prolongowany. 
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c) sponsorowanie działalności sportowej poprzez zawarcie z Bytomskim Sportem 
w latach 2015-2016 trzech umów sponsorskich na łączną kwotę 530 000 zł 
brutto (430 894,31 zł netto)94. 

[Dowód: akta kontroli str. 1047-1048, 2166-2216]  

Ponadto elementem kosztów związanych z powołaniem spółki Bytomski Sport przez 
BPK było trudne do zwymiarowanie zaangażowanie personelu BPK w wykonywanie 
zadań związanych z ww. przedsięwzięciem w ramach obowiązków służbowych. 

NIK zwraca uwagę, że Miasto nie zapewniło środków na budowę kompleksu 
sportowego, pomimo że to Prezydent Miasta zainicjował wykonanie tego zadania przez 
BPK, a następnie jako Zgromadzenie Wspólników BPK - podjął decyzję o wyrażeniu 
zgody na jego realizację (uchwała 3/03/2014 z 14 marca 2014 r.). Ponadto, zdaniem 
NIK, Prezydent Miasta stworzył warunki do finansowania skrośnego, tj. pokrywania 
kosztów związanych z realizacją ww. zadania z przychodów z działalności podstawowej 
BPK, a więc związanej np. z opłatami za wodę i ścieki. Miasto nie zapewniło i nie 
przekazało do BPK żadnych środków finansowych na to zadanie, a BPK nie posiadała 
kadr i zaplecza umożliwiającego jego sprawną realizację bez angażowania podmiotów 
zewnętrznych, co wiązało się ze zwiększeniem kosztów jego realizacji. 

[Dowód: akta kontroli str. 1345]  

13. Zgromadzenie Wspólników BPK uchwalą nr 20/05/2014 z 30 maja 2014 r. wyraziło 
zgodę na powołanie spółki córki BPK, tj. Bytomskiego Sportu, której przedmiotem była 
działalność leżąca w części poza sferą użyteczności publicznej (co dotyczy realizacji 
robót budowlanych związanych z obiektami sportowymi) oraz poza zakresem zadań 
własnych Gminy Bytom, do realizacji których BPK została powołana na podstawie 
uchwały Rady Miejskiej nr XXXI/245/92 z dnia 9 marca 1992 r. (co dotyczy m.in. 
działalności obiektów sportowych). Działanie to naruszało art. 9 i 10 ustawy 
o gospodarce komunalnej oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy o samorządzie gminnym.  

Wyjaśniając przyczyny wyrażenia zgody na powołanie Bytomskiego Sportu przez BPK, 
Prezydent Miasta stwierdził, że: „Wyraziłem taką zgodę ponieważ uważałem że jest to 
dobre rozwiązanie. (…) Powołanie przez BPK spółki córki wynikało z rozpoczęcia 
realizacji zadania pod nazwą jw. i zaangażowania środków BPK, które następnie  
zostały wniesione aportem do spółki córki. Zarząd BPK uznał iż zasadnym będzie 
wyodrębnienie wskazanej inwestycji i powierzenie jej w całości innemu podmiotowi,  
co miało gwarantować należyte wykonanie inwestycji i ochronę interesów BPK”. 

W sprawie niewystąpienia do Rady Miasta o powołanie przez Gminę, zamiast przez 
BPK, podmiotu w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa hali widowiskowo-
lodowiskowej wraz z halą lodowiskowo-treningową wraz z modernizacją istniejącego 
stadionu piłkarskiego”, Prezydent Miasta wyjaśnił: „Ze względu na zaawansowanie prac 
wykonywanych przez BPK Sp. z o.o., (dokumentacja, roboty rozbiórkowe), do czasu 
zakończenia wykonywania tych prac nie było zasadnym powołanie przez gminę 
podmiotu (np. spółki). Bytomski Sport Sp. z o.o. po przekazaniu dokumentacji przez 
BPK została przekształcona w spółkę komunalną, na co wyraziła zgodę Rada Miejska”. 

[Dowód: akta kontroli str. 1345]  

Zarząd BPK wyjaśniając przyczyny powołania przez BPK spółki Bytomski Sport, której 
przedmiotem działania była m.in. realizacja robót budowlanych, stwierdził m.in.,  
że w ramach zadań własnych gminy zamierzano zmodernizować obiekt sportowy przy 
ul. Olimpijskiej, a zadanie to powierzono BPK. Uznano, że ze względu na znaczny koszt 
tego przedsięwzięcia i brak środków własnych BPK na jego realizację, celem 
zabezpieczenia interesów i ograniczenia ryzyka BPK, właściwym będzie powołanie 
spółki celowej. Zarząd BPK podkreślił, że inwestycja była bezpośrednio związana ze 
sferą użyteczności publicznej, bowiem działania miały przede wszystkim na celu 
poprawę infrastruktury obiektu oraz stworzenie odpowiedniej bazy sportowej, a gmina 
Bytom zobowiązana jest do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty realizując m.in. 

                                                      
94 Umowa nr DZ/DR/34/8/2015/K z 23 stycznia 2015 r., nr DZ/347/2015/K z 8 czerwca 2015 r.,  
nr DP/DR/102/14/2016/K z 29 lutego 2016 r.  
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sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i obiektów sportowych. 
Jednocześnie, co przedstawiono powyżej w pkt. 10, Zarząd BPK przyznał, że realizacja 
robót budowlanych nie znajduje się wśród zadań własnych gminy. 

[Dowód: akta kontroli str. 1259-1260, 2145-2157] 

Podmioty tworzone przez spółkę z jednoosobowym udziałem gminy powinny wykonywać 
wyłącznie działalność, polegającą na realizowaniu zadań o charakterze użyteczności 
publicznej należących do zakresu właściwości gminy, w szczególności gdy spółka 
tworząca została powołana do realizacji takich zadań95. Powołanie spółki „córki”, której 
działalność w części wykraczała poza sferę użyteczności publicznej oraz poza zakres 
zadań związanych z dotychczasowym profilem działalności, do realizacji którego została 
powołana spółka „matka”, prowadziło do akceptowanego przez Prezydenta Miasta, 
przekroczenia przez Zarząd BPK swoich kompetencji, bowiem o sposobie prowadzenia 
i formach gospodarki komunalnej decyduje, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy 
o gospodarce komunalnej, organ stanowiący gminy, a nie zarząd spółki komunalnej. 
Jednocześnie działanie to naruszało art. 9 i 10 ww. ustawy i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f 
ustawy o samorządzie gminnym, określające zasady i kompetencje gminy w zakresie 
tworzenia spółek prawa handlowego. Należy przy tym zaznaczyć, że także organy 
gminy tworząc spółki prawa handlowego dla realizacji określonych zadań, muszą 
wykazać istnienie stosownej normy prawnej, wskazującej w szczególności na działanie 
w zgodzie z przepisami ustaw o samorządzie gminnym i gospodarce komunalnej.  

14. Prezydent Miasta w ramach sprawowanego nadzoru właścicielskiego nad spółką BPK 
nie zapobiegł lecz przeciwnie - oddziaływał na ponoszenie przez BPK wysokich kosztów 
prowadzonej działalności sponsoringowej oraz ich systematyczne zwiększanie się96, 
pomimo trudnej sytuacji finansowej Spółki. 

Prezydent Miasta, wyjaśniając m.in. z czyjej inicjatywy spółki miejskie zajmowały się 
działalnością sponsoringową oraz czy działania te były przedmiotem rozmów w Urzędzie 
Miasta i jakie zapadały w tym zakresie decyzje lub wytyczne dla spółek miejskich, 
stwierdził: „Działania sponsoringowe spółek miejskich odbywały się na wniosek firm lub 
stowarzyszeń, które występowały o wsparcie. Ostateczne decyzje podejmowały zarządy 
spółek. Wnioski były opiniowane przez Rady Nadzorcze spółek, a niektóre z nich były 
przedmiotem rozmów w czasie spotkań na zgromadzeniach wspólników. Działania 
sponsoringowe były dokonywane również w latach wcześniejszych przez moich 
poprzedników czego przykładem jest objęcie akcji spółki sportowej przez Gminę Bytom 
o wartości akcji 2 mln zł oraz przez Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. o wartości 
5 mln 650 tys. zł. Działania CSR97 są realizowane nie tylko przez spółki w Bytomiu ale 
również przez inne spółki komunalne i spółki Skarbu Państwa”. 

[Dowód: akta kontroli str. 1406-1407]  

Były Prezes Zarządu BPK odnośnie przyczyn zwiększenia w 2014 i 2015 r. 
zaangażowania finansowego BPK w działalność sponsoringową, pomimo trudnej 
sytuacji finansowej Spółki oraz ws. niewprowadzenia w BPK zasad tej działalności, 
w tym niepowiązania wydatków w tym zakresie z wynikami finansowymi Spółki, 
stwierdził: „Decyzje o konieczności sponsoringu zespołów sportowych i wydarzeń 
kulturalnych zapadały na spotkaniach u Pana Prezydenta (…) i Wiceprezydenta (…) pod 
ich presją i dotyczyły wszystkich spółek miejskich. Wpłynęło to na zwiększenie kwot 
przeznaczonych na działalność sponsorską. Nie wprowadzono zasad działalności 
sponsorskiej w BPK ponieważ moim zdaniem nie było to wówczas konieczne. Ponadto 
celem działalności sponsorskiej prowadzonej przez BPK w ramach społecznej 
odpowiedzialności biznesu było stworzenie pozytywnego wizerunku i myślenia o BPK.”  

[Dowód: akta kontroli str. 870-871]  

 
 

                                                      
95 Poza szczególnymi przypadkami wskazanymi w ustawie o gospodarce komunalnej. 
96 Do I kwartału 2017 r. 
97 Od angielskiego Corporate Social Responsibility – społeczna odpowiedzialność biznesu. 
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Do zwiększenia się kosztów sponsoringu, których wysokość nie została w jakikolwiek 
sposób powiązana w BPK z jej wynikami finansowymi ani też ze zwymiarowanymi 
efektami działalności sponsorskiej, zdaniem NIK, przyczynił się Prezydent Miasta,  
który nie podjął w odpowiednim czasie działań w trybie nadzoru właścicielskiego.  
NIK zwraca uwagę, że Prezydent otrzymywał informacje na temat sytuacji finansowej 
BPK i umów zawieranych przez tę Spółkę98, a jednocześnie aktywnie oddziaływał na 
działalność sponsorską BPK. Izba zwraca także uwagę, że działania CSR przywołane 
w wyjaśnieniach Prezydenta Miasta formalnie zostały wprowadzone w BPK dopiero 
uchwałą nr 17/07/2017 z 20 lipca 2017 r. Zarządu BPK ws. zatwierdzenia Strategii 
Społecznej Odpowiedzialności Biznesu CSR w BPK.  

[Dowód: akta kontroli str. 652, 2233-2248]  

Ponadto NIK zwraca uwagę, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej BPK w dniu 21 marca 
2016 r. po przedstawieniu przez Zarząd BPK informacji, że wydatki na reklamę  
do 18 marca 2016 r. wyniosły 780 386,3 zł netto, Prezydent Miasta zapewnił, że od 
kolejnego roku każda spółka gminna zostanie zobligowana do wspierania działań 
związanych wyłącznie ze swoją działalnością statutową, a Gmina będzie sponsorowała 
pozostałe inicjatywy społeczne z wypracowanych zysków spółek gminnych. Miasto nie 
wprowadziło jednak żadnych pisemnych wytycznych czy ograniczeń w tej działalności. 
Koszty reklamy publicznej tylko w 2016 r. wyniosły w BPK łącznie 2 064 280,20 zł netto, 
w tym na podstawie 22 umów sponsorskich zawartych w 2016 r. - 1 989 398,04 zł netto. 
Po ww. posiedzeniu Rady Nadzorczej, spółka BPK zawarła do końca 2016 r. kolejnych 
13 umów, których koszty wyniosły 819 520,03 zł. Jednocześnie za 2016 r. BPK poniosła 
stratę finansową netto w wysokości ponad 17,1 mln zł. W następnym roku BPK poniosła 
koszty reklamy publicznej w kwocie 739 361,86 zł, w tym 679 870,69 zł na podstawie 
zawartych w 2017 r. umów sponsorskich.  

[Dowód: akta kontroli str. 2225-2232, 2258-2259]  

15. Prezydent Miasta, działając jako Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników BPK, 
wyraził zgodę na zakup nieruchomości w Tarnowskich Górach wraz z infrastrukturą 
służącą wydobywaniu wody99, bez rzetelnego - w ramach nadzoru właścicielskiego - 
rozeznania i weryfikacji tego zamierzenia inwestycyjnego Spółki. Ostatecznie BPK 
dokonała niegospodarnego zakupu ww. nieruchomości wraz z dwoma studniami 
głębinowymi, które corocznie przynoszą Spółce wysokie straty finansowe.  

Według wyjaśnień Prezydenta Miasta, decyzję o wyrażeniu zgody na ww. zakup podjął 
na podstawie (z wyłączeniem dokumentów, dysponujących datami sporządzenia 
późniejszymi od daty wyrażenia zgody - co przedstawiono w pkcie 1.14 wystąpienia): 

− analizy dotyczącej zakupu nieruchomości w Tarnowskich Górach, na której 
zlokalizowane są dwie studnie głębinowe wraz z całością infrastruktury służącej  
do wydobywania wody przez BPK, opracowanej przez BARI, 

− operatu szacunkowego dot. wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowych 
położonych w Tarnowskich Górach, opracowanego przez rzeczoznawcę 
majątkowego z dnia 24 lutego 2014 r., 

− operatu wodnoprawnego wykonanego przez firmę E., 

które - jak zaznaczył Prezydent - nie były przekazane do Urzędu Miasta.  

Ponadto Prezydent Miasta wyjaśnił: „Zarząd przedstawił informacje oraz symulację 
finansową dotyczącą zasadności zakupu nieruchomości w Tarnowskich Górach. 
Z informacji przedstawionych przez Zarząd Spółki wynikało, że przedsięwzięcie będzie 
zasadne ekonomicznie i będzie służyło efektywniejszemu oraz tańszemu zaspokajaniu  
 

                                                      
98 Zgodnie z pismem nr ZIN.0232.21.1.2012 z 18 grudnia 2012 r. Prezydenta Miasta skierowanym do Prezesa 
Zarządu BPK, spółka ta miała przekazywać comiesięcznie zestawienia zawartych w danym miesiącu umów 
o wartości powyżej 2 000 zł, z podaniem m.in. ich przedmiotu i wartości, co umożliwiało bieżące monitorowanie 
zaciągania przez BPK zobowiązań. 
99 Uchwała Zgromadzenia Wspólników BPK nr 21/05/2014 z 30 maja 2014 r. 
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zbiorowych potrzeb mieszkańców w postaci dostarczania wody pitnej dla mieszkańców 
Bytomia. Powyższe opracowania otrzymałem od Prezesa Spółki. Dzisiaj nie jestem 
w stanie podać konkretnej daty otrzymania powyższych opracowań”. 

[Dowód: akta kontroli str. 1343, 1377]  

Przedłożony Prezydentowi Miasta przez Zarząd BPK pisemny wniosek dotyczący 
wyrażenia zgody na zakupu ujęć wody w Tarnowskich Górach (nr BPK/DZ/1749/159 
z 19 maja 2014 r.) zawierał błędnie powołaną podstawę prawną wystąpienia Zarządu 
BPK do Zgromadzenia Wspólników100 - na co zwrócono uwagę w odręcznej adnotacji  
na wniosku101. W ww. adnotacjach wskazano także na brak uchwały Rady Nadzorczej  
nr 12/2014 z 24 kwietnia 2014 r., pozytywnie opiniującej powyższy zakup oraz 
stwierdzono, że: „co do celowości nabycia ww. nieruchomości nie możemy się 
wypowiedzieć, gdyż nie znamy analiz, które wskazywałyby na opłacalność tego 
przedsięwzięcia”. Skorygowana wersja ww. wniosku okazana przez Urząd w trakcie 
kontroli NIK nie posiadała numeru i podpisów członków Zarządu BPK. 

[Dowód: akta kontroli str. 1356-1357, 1360-1361]  

Według wyjaśnień Prezydenta, zgodę na zakup nieruchomości w Tarnowskich Górach 
wraz z ujęciami wody podjął w oparciu o symulację finansową opracowaną przez  
spółkę komunalną BARI. Tymczasem jak ustalono, spółka BARI zawarła umowę ze 
sprzedającym (podmiotem prywatnym) na promocję i reklamę przedmiotowej 
nieruchomości ze studniami głębinowymi, przewidującą wynagrodzenie (wskazany 
procent od wartości zbywanej nieruchomości) za sukces w przypadku sprzedaży ww. 
nieruchomości podmiotowi wskazanemu przez BARI. Podmiotem tym ostatecznie była 
spółka komunalna BPK. Odnosząc się do roli i udziału spółki BARI w ww. transakcji 
Prezydent Miasta wyjaśnił: „Przed zakupem studni w Tarnowskich Górach nie 
posiadałem informacji, że jedną ze stron uczestniczących w transakcji była spółka 
miejska BARI Sp. z o.o. Jedynym dokumentem wskazującym spółkę BARI Sp. z o.o. 
była analiza dotycząca zakupu przedmiotowej nieruchomości opracowana przez  
ww. spółkę. W związku z brakiem informacji nt. zakresu umowy nie byłem w stanie 
stwierdzić, czy występował konflikt interesów”. 

[Dowód: akta kontroli str. 1403, 1406, 2249-2254]  

NIK zwraca uwagę, że do Urzędu Miasta w dniu 25 kwietnia 2014 r., w ramach 
sprawowanego nadzoru właścicielskiego, wpłynęła ze spółki BARI informacja na dzień 
31 marca 2014 r., w której podano m.in.: „W dniu 28 lutego 2014 r. Spółka zawarła 
umowę z Panem (…) na promocję reklamę nieruchomości w postaci dwóch studni 
wodnych zlokalizowanych w Tarnowskich Górach. Tego samego dnia Spółka 
doprowadziła do podpisania listu intencyjnego pomiędzy właścicielem nieruchomości 
i BPK, który otworzył etap szczegółowych negocjacji cenowych”. 

[Dowód: akta kontroli str. 657]  

Zdaniem NIK, właściwy przepływ informacji i sprawnie działający system nadzoru 
właścicielskiego powinny zapewnić rzetelną i skuteczną weryfikację przez Prezydenta 
Miasta wniosków składanych przez spółki komunalne oraz wykorzystanie w tym celu 
wszystkich posiadanych informacji. W ocenie NIK, dopuszczenie do sytuacji, aby 
komunalna spółka BARI świadczyła usługi promocji na rzecz prywatnego podmiotu -  
za wynagrodzeniem będącym prowizją od wartości sprzedawanej przez ten podmiot 
nieruchomości, a jednocześnie była współautorem analizy opłacalności zakupu tej 
nieruchomości przez inną spółkę komunalną (BPK), prowadziło do powstania  
konfliktu interesów. Zdaniem NIK, Prezydent Miasta, działający jako Przewodniczący 
Zgromadzenia Wspólników BPK w dniu 30 maja 2014 r., wyrażając zgodę na zakup 
nieruchomości w Tarnowskich Górach nie dochował należytej staranności, podejmując 
w tej sprawie decyzję, pomimo istnienia przesłanek i okoliczności wskazujących  

                                                      
100 Powołano § 11 ust. 7 Aktu założycielskiego BPK, wg którego uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagało 
zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału 
zakładowego, zamiast powołania § 11 ust. 17, wg którego Zgromadzenie Wspólników wyrażało uchwałą zgodę 
na nabycie nieruchomości jeśli wartość tej czynności przekraczała 250 000 zł brutto.  
101 Brak wskazania osoby, która je nanosiła. 
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na ryzyka związane z tą inwestycją. Decyzję podjęto m.in. w oparciu o analizę102, którą 
co najmniej ze względów na powyższy konflikt interesów, należało uznać za mało 
wiarygodną, a także w oparciu o przedstawione niżej dokumenty. 

Według Prezydenta Miasta, informację o zamiarze zakupu przez BPK ujęć wody 
w Tarnowskich Górach uzyskał podczas posiedzenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników BPK w dniu 28 maja 2014 r., a już 30 maja 2014 r. podjął decyzję 
o wyrażeniu zgody na ich zakup za kwotę 15 mln zł netto. Tymczasem opłacalność 
zakupu przez BPK oparto m.in. na wycenie nieruchomości sporządzonej 24 lutego 
2014 r. na zlecenie sprzedającego, wg której wartość rynkowa nieruchomości wynosiła 
10 426,2 tys. zł, a więc była znacznie niższa od przewidywanej kwoty 15 000,0 tys. zł,  
za jaką BPK zamierzała kupić tę nieruchomość wraz z ujęciami wody. 

[Dowód: akta kontroli str. 1343, 1962-1997, 2064-2065, 2305-2476]  

W ocenie NIK, brak rzetelnego udokumentowania procesu podejmowania uchwały  
nr 21/05/2014 z 30 maja 2014 r. przez Zgromadzenie Wspólników ws. wyrażenia zgody 
na zakup nieruchomości w Tarnowskich Górach, nie pozwala na jednoznaczne ustalenie 
okoliczności i rzeczywistego terminu jej podjęcia. 

W zaproszeniu Zarządu BPK z 23 maja 2014 r. skierowanym do Zgromadzenia 
Wspólników Spółki, otrzymanym przez Urząd 26 maja 2014 r., w którym przedstawiono 
proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w dniu 
27 maja 2014 r., w pkt 4 przewidziano podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań w kwocie 15 000 000 zł w celu nabycia 
nieruchomości w Tarnowskich Górach.  

Zgodnie z zapisami protokołu z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 28 maja 
2014 r. (zawierającym porządek przewidziany na 27 maja 2014 r.), jego Przewodniczący 
(Prezydent Miasta) postanowił przełożyć decyzję ws. podjęcia uchwały o wyrażeniu 
zgody na zakup przez BPK ww. nieruchomości na kolejne posiedzenie, bez wskazania 
terminu i uzasadnienia.  

[Dowód: akta kontroli str. 1380-1385, 2139-2140]  

Prezydent Miasta wyjaśnił, że podjęcie decyzji w przedmiocie inwestycji nie zostało ujęte 
w pierwotnym porządku obrad – sprawa uchwały została wprowadzona przez Zarząd 
BPK w dniu posiedzenia, a podjęcie decyzji wymagało doprecyzowania niektórych 
z przekazanych informacji, które nie zostały podane w dniu 28 maja 2014 r., a wymagały 
uszczegółowienia. Nie podał jednak, o jakie informacje chodziło. 

[Dowód: akta kontroli str. 1342]  

Uchwałę nr 21/05/2014 Zgromadzenia Wspólników BPK ws. wyrażenia zgody na zakup 
nieruchomości w Tarnowskich Górach podjęto w dniu 30 maja 2014 r. Według 
przedłożonego protokołu ze Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników BPK w dniu 
30 maja 2014 r., kwestia ta nie była ujęta w porządku obrad. 

[Dowód: akta kontroli str. 1350-1353, 1355]  

Wyjaśniając, dlaczego podjęcie uchwały nr 21/05/2014 w sprawie wyrażenia zgody  
na nabycie nieruchomości w Tarnowskich Górach nastąpiło bez wprowadzenia tej 
sprawy do porządku obrad Zgromadzenia Wspólników w dniu 30 maja 2014 r. oraz bez 
odnotowania tego w protokole ze Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odbytego  
30 maja 2014 r. Prezydent Miasta: 

                                                      
102 Dwustronicowy dokument bez daty, bez numeru i bez danych autora pn. „Analiza dotycząca zakupu 
nieruchomości w Tarnowskich Górach na której zlokalizowane są dwie studnie głębinowe wraz z całością 
infrastruktury służącej do wydobywania wody przez BPK.” - wg wyjaśnień Prezydenta Miasta przygotowany 
przez BARI. W opracowaniu podano m.in. korzyści dla BPK, tj. kwotę nadwyżki 600 tys. zł rocznie wyliczoną wg 
przedstawionego przez dotychczasowego operatora rachunku kosztów oraz czynniki wymienione w 13 punktach 
na które należy zwrócić uwagę przy zakupie, w tym m.in. (1) satysfakcjonujący dla Spółki zwrot inwestycji na 
poziomie 8% w skali rocznej, (2) umowa z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach 
będąca gwarancją zwrotu z inwestycji, (3) zwiększenie wartości księgowej BPK, (4) zawarte w pozwoleniu 
wodno-prawnym dostarczenie wody do Tarnowskich Gór a nie do Bytomia, (5) możliwość budowy elektrowni 
wiatrowej pozwalającej obniżyć koszty energii elektrycznej przy koszcie jej budowy 1 mln zł, (6) monopol PWiK 
w Tarnowskich Górach na odbiór wody z ujęć. 
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- w piśmie z 27 kwietnia 2018 r. podał: „Trudno mi dzisiaj ustosunkować się do tego 
pytania. Według informacji Kierownika Biura Nadzoru Właścicielskiego (…) protokół 
ZZW BPK Sp. z o.o. 30 maja 2014 r. nigdy nie został przekazany, mimo licznych 
monitów, do tutejszego Urzędu. Chciałbym podkreślić, że zgodnie z obowiązującą u nas 
od wielu lat praktyką za prowadzenie dokumentacji zgromadzeń wspólników bytomskich 
spółek komunalnych odpowiadają zarządy tych spółek”; 

[Dowód: akta kontroli str. 1343]  

- w piśmie z 10 maja 2018 r. podał: „W uzupełnieniu odpowiedzi z 27 kwietnia 2018 r. 
informuję, że w dniu 30 maja 2014 r. odbyły się dwa Zgromadzenie Wspólników BPK 
Sp. z o.o. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które nie zawierało wprowadzenia 
punktu podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oraz 
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, którego porządek obrad obejmował podjęcie 
uchwały 21/05/2014. Z tego Nadzwyczajnego Zgromadzenia do dnia dzisiejszego nie 
otrzymano protokołu”. 

[Dowód: akta kontroli str. 1376]  

Były Prezes Zarządu BPK stwierdził, że nie pamięta okoliczności podjęcia uchwały  
nr 21/05/2014 z 30 maja 2014 r., a Wiceprezes ds. Finansowych BPK (wówczas 
Członek Zarządu) stwierdziła: „Uczestniczyłam w posiedzeniu Zgromadzenia 
Wspólników w dniu 30 maja 2014 r. w części dotyczącej omawiania sprawozdań 
finansowych103. Z tego co pamiętam miała być podjęta na tym zgromadzeniu uchwała 
ws. wyrażenia zgody na zakup nieruchomości w Tarnowskich Górach. Opuściłam 
posiedzenie przed jego zakończeniem więc nie wiem, jak przebiegła jego dalsza część. 
Nie pamiętam jak to się odbywało. Nie byłam przy podjęciu ww. uchwały w dniu 30 maja 
2014 i nie znam okoliczności z tym związanych. Z tego co pamiętam Pan (…) w tym 
dniu dokonywał jeszcze uzgodnień i korekt projektu przedmiotowej uchwały  
w porozumieniu z Panią (…)  i obecnym wówczas mecenasem (…). Nie wiem czy 
odbywały się w tym dniu dwa posiedzenia Zgromadzenia Wspólników tj. zwyczajne 
i nadzwyczajne czy tylko jedno, tj. zwyczajne, w którego części brałam udział. (…) 
uzyskałam osobiście potwierdzenie Pana Prezydenta, że to on podpisywał tę uchwałę”. 

[Dowód: akta kontroli str. 866, 2075-2076]  

NIK zwraca uwagę, że w znajdującym się w Urzędzie piśmie BPK/DZ/1671/137/2014 
z 16 maja 2014 r., w którym Zarząd BPK zwołał na dzień 30 maja 2014 r. Zwyczajne 
Zgromadzenie Wspólników, w porządku obrad wpisano odręcznie „Podjęcie uchwały ws. 
15 mln zł”. Nie zostało to jednak uwzględnione w porządku posiedzenia zawartym 
w protokole Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników BPK z 30 maja 2014 r. Kierownik 
Biura Nadzoru Właścicielskiego w wyjaśnieniu potwierdził, że dokonywał ww. dopisku 
lecz nie pamięta okoliczności wpisania i wykreślenia tego punktu stwierdzając, że został 
on ujęty na Nadzwyczajnym ZW w tym samym dniu.  

[Dowód: akta kontroli str. 1358-1359, 1372]  

W ocenie NIK wyjaśnienia wskazujące na przeprowadzenie 30 maja 2014 r. dwóch 
Zgromadzeń Wspólników BPK nie znajdują potwierdzenia w ustalonym stanie 
faktycznym. Nie przedłożono bowiem żadnej dokumentacji potwierdzającej odbycie 
w tym dniu dwóch posiedzeń, tj. zwyczajnego i nadzwyczajnego ani też nie 
udokumentowano żądań Urzędu kierowanych do BPK o przedstawienie protokołu 
z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Żadnej dokumentacji w tym zakresie nie 
przedłożył również Kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego. Członkowie Zarządu BPK 
wymienieni w protokole ze Zwyczajnego ZW z 30 maja 2014 r. nie potwierdzili, że w tym 
dniu odbyły się dwa posiedzenia ani też w BPK nie przedłożono żadnej dokumentacji 
zwołującej na ten dzień dwa posiedzenia. Ponadto w nagłówku uchwały nr 21/05/2014 
Zgromadzenia Wspólników BPK nie wprowadzono oznaczenia „Nadzwyczajnego”,  
co było praktykowane w przypadku uchwał podejmowanych na Nadzwyczajnych 
Zgromadzeniach Wspólników BPK.  

                                                      
103 Porządek obrad obejmował m.in. przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego BPK za 2013 r. - 
przypis NIK. 
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Poniesione przez BPK w latach 2014-2017 nakłady na ujęcia wody w Tarnowskich 
Górach wyniosły 15 142,8 tys. zł netto, w tym 15 016,8 tys. zł na zakup nieruchomości 
wraz z infrastrukturą służącą wydobywaniu i sprzedaży wody oraz 126,0 tys. zł na 
modernizację studni głębinowych. Łączne koszty związane z posiadaniem i eksploatacją 
ujęć wody w ww. okresie wyniosły 4 682,2 tys. zł, a przychody 2 640,1 tys. zł. Spółka 
BPK w związku z dysponowaniem i eksploatacją ww. ujęć poniosła straty finansowe 
w poszczególnych latach wynoszące: (-) 715,2 tys. zł w 2015 r., (-) 663,5 tys. zł 
w 2016 r. i (-) 681,2 tys. zł. 2017 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 2062-2063]  

IV. Uwagi i wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli104, zwraca uwagę, że: 

1. Spółki z większościowym udziałem Miasta winny prowadzić działalność oraz aktywność 
gospodarczą z zachowaniem ograniczeń, określonych w ustawach o samorządzie 
gminnym i o gospodarce komunalnej, co dotyczy m.in. działalności pożyczkowej, 
inwestycyjnej oraz zaangażowania kapitałowego tych spółek w innych podmiotach; 

2. Wymogi, jakie musi spełniać kandydat na członka organu zarządzającego powinny 
zostać określone przez Zgromadzenie Wspólników BPK w drodze uchwały lub 
postanowień umowy spółki BPK, zgodnie z regulacjami ustawy o gospodarce 
komunalnej; 

3. Przyznawanie nagród członkom zarządów spółek z większościowym udziałem Miasta 
winno następować, wyłącznie w oparciu o obowiązujące podstawy prawne, 
z uwzględnieniem rzetelnie określonej sytuacji finansowej tych podmiotów; 

4. Wynajmowanie przez Urząd samochodów osobowych, powinno być realizowane 
w drodze transparentnych i zawartych na zasadach rynkowych umów, bez zbędnego 
pośrednictwa spółki komunalnej powołanej do realizacji innych zadań; 

5. Bezpodstawne jest domaganie się od BPK dokonywania płatności podatku  
od nieruchomości w terminach wcześniejszych od wymaganych i skutkujących 
ponoszeniem przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych z tymi płatnościami; 

6. Wnioski spółek składanych do zgromadzeń wspólników winny podlegać rzetelnej 
weryfikacji i ocenie, z uwzględnieniem załączanych przez spółki dokumentów oraz 
informacji gromadzonych przez komórkę nadzoru właścicielskiego; 

oraz wnosi o: 

Podjęcie działań organizacyjnych w celu poprawy rzetelności sprawowanego nadzoru 
właścicielskiego nad spółkami komunalnymi, w tym poprzez skuteczne egzekwowanie  
od takich spółek wymaganych informacji, umożliwiających sprawowanie efektywnej kontroli 
przez wspólnika. 

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 pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Dyrektora Delegatury  
NIK w Katowicach. 

                                                      
104 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm.; zwana dalej „ustawą o NIK”. 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

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

Katowice, dnia 17 października 2018 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler 
 

Magdalena Kisiołek 
Specjalista kontroli państwowej 

  

……………………..…………. 

 

Kontroler 

 

Mariusz Krynke 
Gł. specjalista kontroli państwowej 

 
 

………………………..………… 

 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosku 


