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Sz. P. Krzysztof Deinert 
       Radny Gminy Łubniany 
 
 

Dot. interpelacji Pana Radnego z dnia 08.04.2021r. złożonej w przedmiocie kosztów 
postępowania związanych z zawarciem umowy partnerstwa publiczno–prywatnego w celu 
realizacja zadania, pn.: „Zarządzanie i eksploatacja siecią wodną na terenie Gminy Łubniany  
w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego”. (Dalej: PPP) 

 
 Wskazana interpelacja zawiera następujące pytania dotyczące kosztów przedmiotowego 
postępowania, które pozwalam sobie usystematyzować, aby żadnego z pytań nie pominąć: 

1. Koszty postępowania sądowego. 
2. Usługi prawne. 
3. Wszelkie koszty pośrednie: 

a) delegacje,  
b) szkolenia,  
c) nakłady czasowe pracy urzędników, którzy przygotowywali dokumentację. 

4. Koszty bezpośrednie: 
a) usługi doradcze, 
b) konsultingowe. 

 
Ad.1. Gmina Łubniany , jako zamawiający i w konsekwencji partner publiczny w ramach udzielonego 
zamówienia nie poniosła żadnych kosztów sądowych, gdyż w przedmiotowej sprawie nie wszczynano 
i nie toczyło się żadne postępowanie sądowe. 
Ad.2. Nie zlecano także żadnych usług prawnych. 
Ad.3. a). W ramach delegacji służbowych z tytułu wykorzystania samochodu prywatnego do celów 
służbowych wypłacono zwrot kosztów podróży w wysokości. 471,40 zł. 
Ad.3. b). Nie finansowano żadnych szkoleń w zakresie objętym przedmiotowym postępowaniem, jak 
również samym przedsięwzięciem i procedurami PPP. 
Ad.3 c). Przygotowanie całego postępowania, opracowanie koncepcji, wdrożenie go , aż do zawarcia 
umowy zajęło okres prawie roku. Liczony od początku 2020r do dnia zawarcia umowy z nowym 
operatorem, co nastąpiło dnia 21.01.2021r.  Pracownicy zaangażowani w to przedsięwzięcie wykonali 
faktycznie ogrom czynności związany z przygotowaniem i przeprowadzeniem całej procedury, jednak 
pracę tę wykonywali w ramach przypisanych obowiązków służbowych oraz w ramach wynagrodzenia 
wynikającego z ich umów o pracę. W związku z przedmiotowym postępowaniem nie wydatkowano 
żadnych dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe pracowników. 
Ad.4. W celu zagwarantowania jak najwyższej jakości realizowanego zadania przeprowadziliśmy wiele 
konsultacji z podmiotami wyspecjalizowanymi na rynku usług PPP. Przede wszystkim skorzystaliśmy  
z ogromnego dorobku Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie, którego zespół 
wsparł nas merytorycznie. Przeanalizowaliśmy publikację Ministerstwa Rozwoju Regionalnego  
w zakresie realizowanych w kraju umów PPP. Zwracaliśmy się z pytaniami do firm konsultingowych  
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i doradczych z prośbą o opinię i ocenę naszego przedsięwzięcia. Ten rodzaj konsultacji 
przeprowadziliśmy zupełnie nieodpłatnie! 

Jednak w celu przygotowania zamówienia publicznego na zawarcie umowy PPP, niezbędne 
jest dokonanie oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia, czyli zarządzania i eksploatacji 
sieci wod-kan w naszej gminie. Dokument ten jest niezbędny dla prawidłowego oszacowania ryzyk 
przedsięwzięcia i jego kosztów. Co więcej jego treść w części dotyczącej wyliczeń jest objęta 
poufnością dotyczącą danego podmiotu, w tym wypadku Gminy Łubniany. Nie oznacza to, że wiedza 
ta jest zastrzeżona np. dla radnych, nie! Chodzi o to, że wyprowadzone wyliczenia wynikające z oceny 
efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia nie mogą być wykorzystywane do innych zadań nawet  
o podobnym charakterze, zwłaszcza gdy nie uzyska się na to zgody autora opracowania. 
W związku z powyższym Gmina Łubniany zawarła stosowną umowę z firmą Ingenis Sp. zoo z/s  
w Poznaniu. Zakres umowy był następujący: 

1. Usługi doradcze w zakresie realizowanego przedsięwzięcia. 
2. Opracowanie oceny efektywności przedsięwzięcia, w tym: 

a) charakterystyka i planowany zakres przedsięwzięcia, 
b) analiza interesariuszy: 

- zidentyfikowanie wszystkich interesariuszy, 
- określenie ich roli w przedsięwzięciu, 
- określenie ich wpływu na zadanie, 
- określenie sposobu komunikacji, 

c) analiza prawno-organizacyjna przedsięwzięcia, w tym: 
- analiza regulacji prawnych dotyczących sektora usług publicznych, 
- analiza możliwości stosowania ustawy PPP do realizacji tego zadania, 
- zdefiniowanie uczestników przedsięwzięcia oraz określenie ich wzajemnych zobowiązań, 
- szczegółowe uregulowanie kwestii związanych z wejściem w życie umowy PPP, w kontekście 
wygaśnięcia dotychczasowej umowy operatorskiej w gminie, 
d) analiza ryzyk przedsięwzięcia wraz z rekomendacją dotyczącą ich podziału, 
e) analiza finansowo-ekonomiczna z uwzględnieniem modeli finansowania tradycyjnego oraz 
PPP, 
f) określenie nakładów inwestycyjnych, 
g) kalkulacja poziomu przychodów i kosztów, 
h) określenie zapotrzebowania na kapitał, 
i) źródła finansowania przedsięwzięcia, 
j) porównanie modelu tradycyjnego i modelu PPP, 
k) analiza Value for Money, 
l) analiza podatkowa, 
ł) analiza rynkowa, 
m) podsumowanie oceny efektywności i przygotowanie rekomendacji dotyczącej 
optymalnego modelu organizacyjno-prawnego realizacji przedsięwzięcia oraz modelu 
finansowania zadania. 

3. Opracowanie dokumentacji formalnej niezbędnej do wszczęcia postępowania na wybór partnera 
prywatnego w trybie przetargu nieograniczonego. 
4. Doradztwo prawne, finansowo-ekonomiczne w zakresie przeprowadzanego postępowania na 
wybór partnera prywatnego.  
Tak określony zakres umowy z dnia 11.05.2020r. zawartej pomiędzy Gminą Łubniany , a Spółką 
Ingenis, wyceniono na kwotę 20.000,- zł brutto.  
 
 W tym miejscu należy podkreślić, że zgodnie z przedłożoną oceną efektywności ekonomicznej 
przedsięwzięcia nakłady inwestycyjne partnera prywatnego określono na następującym poziomie: 

1. Wodomierze , ich wymiana           645.750,00 zł, 
2. Domowe przepompownie – wymiana   1.710.315,00 zł, 
3. Budowa przepompowni ścieków w Luboszycach     738.000,00 zł, 

Łącznie nakłady inwestycyjne     3.094.065,00 zł. 
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Oznacza to, że dzięki zawartej w konsekwencji opisanych działań umowie PPP, Gmina Łubniany nie 
będzie wydatkowała z budżetu środków na wskazanym powyżej poziomie! W tym kontekście 
powinno się dokonywać oceny zasadności poniesionych wydatków związanych z realizacją 
przedsięwzięcia.  
 
 Interpelacja Pana Radnego nie zawierała wprost sformułowanego pytania o koszty związane  
z orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie w związku z zaskarżeniem rozstrzygnięcia 
przetargu przez jednego z oferentów, jednak domyślając się , iż szczególnie istotna dla Pana jest 
informacja o wszystkich kosztach przedmiotowego postępowania przekazuję pełną informację. 
W wyniku odwołania od wyników postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wniesionego 
przez jednego z oferentów, sprawa zawisła przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie.  
Orzeczenia KIO, co do zasady utrzymało rozstrzygnięcie podjęte przez Gminę Łubniany w przedmiocie 
wyłonienia partnera prywatnego, jednak przypisano nam w wyniku tego postępowania koszty  
w wysokości 18.600,- zł, stanowiące koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu 
od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika oraz 155,29 zł, jako zwrot kosztów dojazdu na 
rozprawę. 
W swojej interpelacji Pan Radny podkreślił , że bardzo zależy mu na transparentności wydatków 
poniesionych przez Gminę na realizację przedsięwzięcia. Uważam takie podejście do spraw 
finansowych za bardzo słuszne. Dlatego muszę zwrócić uwagę na jeszcze jeden element zawartej już 
dziś umowy o PPP z nowym operatorem na sieci wod–kan w Gminy Łubniany. Myślę tu o czynszu , 
który jest naliczany partnerowi prywatnemu z tytułu eksploatacji sieci wod-kan, będącej przecież 
własnością i majątkiem gminy. Czynsz stanowi dochód gminy w wysokości 132.840 zł brutto rocznie, 
czyli w skali 10 lat obowiązywania umowy, przyniesie Gminie Łubniany dochód w łącznej wysokości 
1.328.400 zł brutto. Dochód ten nie jest związany z tym przedsięwzięciem i zgodnie z prawem może 
być wydatkowany na dowolny cel, zgodnie z decyzją Rady Gminy. Przypomnijmy, że nigdy wcześniej 
gmina takiego czynszu nie naliczała i nie pobierała, gdyż nie przewidywała tego umowa z poprzednim 
operatorem eksploatującym sieć przez 17 długich lat za darmo! 
 
W imię przywoływanej przez Pana Radnego Krzysztofa Deinerta transparentności finansów 
publicznych Gminy Łubniany, sporządzam zestawienie swego rodzaju zysków i strat wynikających  
z zawarciem umowy partnerstwa publiczno–prywatnego w celu realizacja zadania, pn.: „Zarządzanie  
i eksploatacja siecią wodną na terenie Gminy Łubniany w modelu partnerstwa publiczno-
prywatnego”. 
 

Koszty postępowania. Korzyści wynikające z zawartej umowy PPP. 

-Koszty delegacji służbowych:                  471,40 zł -Nakłady inwestycyjne partnera prywatnego na 
sieci wod-kan gminy: 

3.094.065,00 zł 

-Koszty umowy doradczej i oceny efektywności 
ekonomicznej przedsięwzięcia:           20.000,00 zł 

-Czynsz z tytułu dzierżawy majątku gminy w skali 
obowiązywania umowy – 10 lat: 

1.328.400,00 zł 

-Koszty postępowania przed  
Krajową Izbą Odwoławczą:                  18.755,29 zł 

--- 

Razem:                                                    39.226,69 zł Razem:                                               4.422.465,00 zł 

 
        Z poważaniem 
Otrzymują: 
1. Adresat; 
2. a/a. 

Wójt Gminy Łubniany 
 

Paweł Wąsiak 
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