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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/004 – Wspieranie przedsiębiorczości przez gminy  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Administracji Publicznej 

Kontroler Tadeusz Wrona, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr KAP/46/2017 z 30 maja 
2017 r. 
Wojciech Winkiel, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr KAP/50/2017 
z 30 maja 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

 
 
 

Zakres kontroli  
 

 
 

 
Okres objęty 

kontrolą 

Krzysztof Kosiński, Prezydent Miasta Ciechanów (dalej: Prezydent Miasta) od 8 grudnia 
2014 r. do chwili obecnej, poprzednio Waldemar Wardziński od 15 listopada 2002 r. 
do 8 grudnia 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 5) 

1. Warunki wspierania przedsiębiorczości w gminie. 
2. Organizacja monitoringu i oceny efektów wspierania przedsiębiorczości przez gminę 

i wykorzystania tych ocen w modyfikacji realizowanych działań. 
3. Działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości oraz efekty tych działań. 

Lata 2014-2017 (do dnia zakończenia kontroli). 

Użyte w wystąpieniu pokontrolnym skróty oznaczają: 
 NIK – Najwyższa Izba Kontroli, 
 Miasto – Gmina Miejska Ciechanów, 
 Rada Miasta – Rada Miasta Ciechanów, 
 Urząd Miasta, UM – Urząd Miasta Ciechanów, 
 WMSSE – Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna, 
 PWSZ – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, 
 Fundusz – Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o., 
 MPZP – Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, 
 CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, 
 MIG – Mazowiecka Izba Gospodarcza, 
 PUP – Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie, 
 WUP – Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie, 
 Strategia – Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Ciechanów do roku 

2023. Zrównoważony rozwój wyzwaniem XXI wieku, w tym Strategia 20081, Strategia 
20162, 

 PR 2011-2015 – Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Ciechanów 2011-20153, 
 PR 2016-2020 – Plan Rozwoju Lokalnego dla Miasta Ciechanów 2016-20204, 
 LPR 2005-2023 – Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ciechanów na lata 2005-20235. 

                                                      
1  Załącznik do uchwały Nr 181/XVIII/2004 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 

przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Ciechanów, zmieniony uchwałą 
Nr 230/XXIV/08 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego Miasta Ciechanów. 

2  Załącznik do uchwały Nr 257/XXI/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie 
aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Ciechanów do roku 2023. 

3  Załącznik do uchwały Nr 99/IX/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia 
Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Ciechanów. 

4  Załącznik do uchwały Nr 258/XXI/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie 
przyjęcia i realizacji Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Ciechanów 2016-2020. 

5  Załącznik do uchwały Nr 84/IX/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2015 r., aktualizowany 
uchwałami: Nr 308/XXIV/2016 z 27 października 2016 r. i Nr 366/XXVI/2016 z 22 grudnia 2016 r.  
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II. Ocena kontrolowanej działalności6 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli Miasto Ciechanów stwarza warunki do rozwoju 
przedsiębiorczości na swoim terenie. Rozwój gospodarczy Miasta oraz wspieranie lokalnej 
przedsiębiorczości zostały określone w dokumentach planistyczno-strategicznych. 
Uchwalona w 2004 r. i dwukrotnie aktualizowana (w 2008 r. i 2016 r.) Strategia Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego Miasta Ciechanów do roku 2023 wyznacza cel strategiczny, 
cele operacyjne i zadania dotyczące realizacji tych celów oraz zasady tworzenia warunków 
do rozwoju gospodarczego i wspierania przedsiębiorczości. Szczegółowe zadania 
inwestycyjne i organizacyjne określają Plan Rozwoju Lokalnego i Lokalny Plan Rewitalizacji. 
Dokumenty planistyczno-strategiczne były aktualizowane.  

W strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta wyodrębniono komórki, odpowiedzialne za 
realizację zadań związanych z rozwojem przedsiębiorczości oraz udzielaniem 
wszechstronnej pomocy przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym w zakresie 
aplikowania o środki UE. 

Miasto stosowało ulgi w podatku od nieruchomości, od środków transportowych oraz ulgi 
podatkowe dla nowych przedsiębiorców. Podjęło skuteczne działania zakończone 
włączeniem terenów inwestycyjnych Miasta do WMSSE. Sukcesywnie realizowało zadania 
projektowe i inwestycyjne poprawiające infrastrukturę i warunki prowadzenia działalności 
gospodarczej, również z wykorzystaniem środków UE, budżetu państwa oraz z emisji 
obligacji. Miasto współpracowało z MIG, PWSZ oraz organizowało i uczestniczyło 
w konferencjach i przedsięwzięciach promujących przedsiębiorczość, nakierowanych na 
pozyskanie inwestorów. W wyniku ww. działań Miasto pozyskało czterech inwestorów 
deklarujących utworzenie łącznie ponad 200 nowych miejsc pracy. 

Na stronie internetowej Miasta umieszczono specjalną zakładkę Dla przedsiębiorców 
i inwestorów. Zorganizowano system monitoringu Strategii, PR i LPR przez wyznaczoną 
komórkę organizacyjną 

Podejmowane przez Miasto działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości przyniosły 
efekty rzeczowe m.in. w postaci powiększenia terenów inwestycyjnych, wzrostu 
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych i wzrostu miejsc pracy. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Ciechanów jest gminą miejską. Powierzchnia Miasta wynosi 32,78 km2, a liczba 
mieszkańców 43 714 osób7. Obszar Miasta obejmuje 12 osiedli8. Gruntami dominującymi 
były użytki rolne obejmujące 59,8% powierzchni Miasta, zaś 12,4% stanowiły tereny 
mieszkaniowe, 8,7% drogi i koleje, 5,8% tereny przemysłowe, a pozostałe tereny 
zabudowane i zurbanizowane wynosiły 5,2% powierzchni Miasta. Pozostałe 
8,1% powierzchni Miasta to grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione, nieużytki, tereny 
rekreacji wypoczynkowej i grunty pod wodami. Na terenie Miasta działało 3 457 
przedsiębiorców9, w tym 100 prowadzących działalność wyłącznie w formie spółek 
cywilnych. Wydatki Miasta ogółem w latach 2014, 2015 i 2016 wynosiły: 

 w 2014 r. 166 416,5 tys. zł (53 051,9 tys. zł wydatki majątkowe, tj. 31,9% wydatków 
ogółem i 46 654,1 tys. zł wydatki majątkowe inwestycyjne, tj. 28,0%), 

 w 2015 r. 154 669,6 tys. zł (38 039,9 tys. zł wydatki majątkowe, tj. 24,6% 
i 37 838,8 tys. zł wydatki majątkowe inwestycyjne, tj. 24,5%), 

 w 2016 r. 164 122,5 tys. zł (22 633,3 tys. zł wydatki majątkowe, tj. 13,8% 
i 22 371,0 tys. zł wydatki majątkowe inwestycyjne, tj. 13,6%). 

(dowód: akta kontroli str. 703-704, 1068) 

                                                      
6 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen; pozytywna, pozytywna, mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, negatywna. 
7  Dane na 31 maja 2017 r. 
8  Według podziału na jednostki pomocnicze, przyjętego uchwałą Nr 4/I/99 Rady Miasta Ciechanów z dnia 

28 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia osiedli na terenie miasta Ciechanowa oraz zarządzenia wyborów 
do organów osiedli. 

9  Według danych z 31 maja 2017 r. CIDG - ilość wpisów niewykreślonych dla głównego miejsca wykonywania 
działalności, Raport gminny o przedsiębiorcach działających na terenie gminy. 

Ocena ogólna 
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1. Warunki wspierania przedsiębiorczości w Gminie  

1.1. W okresie objętym kontrolą zadania w zakresie wspierania przedsiębiorczości 
należały do właściwości Referatu Obsługi Przedsiębiorców, wchodzącego w skład Wydziału 
Organizacyjnego10. Referat utworzono 26 maja 2015 r.11. Obecną nazwę, usytuowanie 
i podporządkowanie Referatu ustanowiono z dniem 17 maja 2016 r.12. W okresie objętym 
kontrolą w Referacie zatrudnione były cztery osoby na pełny etat. Do ich obowiązków 
należało udzielanie informacji przedsiębiorcom. W ramach Referatu, od 29 stycznia 2016 r., 
działał Punkt informacyjny dla przedsiębiorców i osób planujących rozpoczęcie działalności 
gospodarczej. Informacje te były upublicznione na stronie internetowej Miasta oraz na 
tablicy informacyjnej w UM. 

Od 1 lipca 2015 r. w Urzędzie Miasta funkcjonuje Punkt Wsparcia Inicjatyw „Rozwój przez 
projekty” w ramach Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań 
Strategicznych, do którego zadań należało m. in. podejmowanie działań i kreowanie 
inicjatyw lokalnych na rzecz programów zmierzających do aktywizacji gospodarczej. Dwóch 
pracowników Wydziału miało w zakresie obowiązków przypisane zadania pozyskiwania 
informacji o podmiotach oferujących pomoc finansową i o warunkach stawianych projektom 
i wnioskodawcom – dla potrzeb Miasta oraz Punktu Wsparcia Inicjatyw Lokalnych. Ponadto 
do obowiązków tych pracowników należało wyszukiwanie, gromadzenie i udostępnianie 
informacji o Unii Europejskiej oraz funduszach pomocowych, w szczególności 
strukturalnych. Działanie Punktu zostało wpisane do PR 2016-2020.  

Informacja o funkcjonowaniu Punktu była umieszczona na tablicach informacyjnych w UM 
oraz, jak poinformował Prezydent Miasta, w Mazowieckiej Jednostce Wspierania 
Programów Unijnych Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie, WUP oraz w Starostwie 
Powiatowym w Ciechanowie, a z porad w nim udzielanych korzystało średnio dwóch 
przedsiębiorców miesięcznie. 

(dowód: akta kontroli str. 28, 55-56, 62-67, 140-208, 916-919, 964, 1041, 1057-1059) 

W latach 2004–2016 w Urzędzie Miasta obowiązywał System Zarządzania Jakością ISO 
9001:200913. W ramach SZJ zastosowano Poradnik Interesanta, w którym w sposób 
szczegółowy opisane są procedury wspierające przedsiębiorców na każdym etapie procesu 
inwestycyjnego oraz zamieszczone są formularze z możliwością ich edycji, aby umożliwić 
szybkie uruchomienie sprawy. Karty informacyjne w ramach Poradnika dostępne są na 
stronie internetowej Miasta14. Poradnik Interesanta jest na bieżąco aktualizowany (w ramach 
SZJ obowiązuje 12 procedur i 167 kart informacyjnych). Inwestorzy korzystają 
z konkretnych kart informacyjnych dotyczących spraw wymagających realizacji w UM15. 

                                                      
10  Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Ciechanów, stanowiącym 

załącznik do Zarządzenia Nr 6/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 9 stycznia 2017 r., zmienionego 
Zarządzeniem Nr 115/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 1 czerwca 2017 r. (§ 30 ust. 16 pkt 2), 
§ 56 pkt 2). 

11  Ustanowiony w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Ciechanów, stanowiącym załącznik do 
Zarządzenie Nr 61/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie nadania 
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ciechanów (§ 30 ust. 19). Referat w Instrukcji kancelaryjnej 
oznakowano symbolem ZPD-DG - § 62 ust. 5 pkt 21. 

12  Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ciechanów, stanowiący załącznik do Zarządzenie Nr 99/2016 
Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędu Miasta Ciechanów (§ 30 ust. 17 pkt 2). 

13  Zarządzenie nr 60/2004 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia 
dokumentów Polityki Jakości i Księgi Jakości. Zarządzeniem Nr 4/2017 z dnia 4 stycznia 2017 r., Prezydent 
Miasta Ciechanów ustanowił system zarządzania jakością w UM częścią składową systemu kontroli 
zarządczej jako wewnętrzną politykę jakości, nie przedłużając certyfikatu ISO. 

14  http://www.umciechanow.pl/dla_mieszkancow/jak_zalatwic_sprawe 
15  15 kart informacyjnych dotyczących zadań Wydziału Organizacyjnego obejmuje m.in. takie sprawy jak: 

zezwolenie na regularne przewozy osób w krajowym transporcie drogowym (WO.K1), udzielanie informacji 
o przedsiębiorcach (WO.K10), pobór opłat na targowisku, bazarach i giełdach samochodowych oraz 
wszelkich terenach, na których prowadzony jest handel (WO.K15), wpis, zmiana wpisu, zawieszenie, 
wznowienie i zaprzestanie działalności gospodarczej (WO.K24). W ramach Wydziału Planowania 
Przestrzennego i Gospodarki Gruntami (30 kart informacyjnych) karty dotyczą m.in. wydania decyzji 
o warunkach zabudowy (WPPBN-PP.K2), wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki/ek w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego (WPPGN-PP.K9), wydzierżawienie działek gruntów stanowiących 
mienie komunalne na okres do trzech miesięcy, do trzech lat, powyżej trzech lat (G.K1), sprzedaż lokalu 
użytkowego na rzecz najemcy (G.K18).  

Opis stanu 
faktycznego 

http://www.umciechanow.pl/dla_mieszkancow/jak_zalatwic_sprawe
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Jak poinformował Prezydent Miasta, priorytetem w obsłudze inwestorów realizowanym 
przez wszystkie wydziały Urzędu Miasta jest skrócenie procedur do niezbędnego minimum.  

(dowód: akta kontroli str. 896, 965-983, 1060-1062) 

1.2. W Radzie Miasta działa Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu16. W okresie 
objętym kontrolą Komisja opiniowała projekty uchwał Rady Miasta dotyczące m.in. zwolnień 
od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców, wyrażenia 
zgody na objęcie przez WMSSE gruntów położonych na terenie Miasta, monitorowania 
Strategii z uwzględnieniem realizacji PR, aktualizacji Strategii i PR oraz przyjmowała 
wyjaśnienia Prezydenta Miasta dotyczące wspierania przedsiębiorczości17. 

(dowód: akta kontroli str. 74, 81, 128-139, 773, 776-779, 783-785, 984-1029) 

1.3. W okresie objętym kontrolą Miasto dysponowało zaktualizowanymi dokumentami 
strategicznymi i planistycznymi, stanowiącymi narzędzia prowadzenia polityki rozwoju oraz 
wsparcia przedsiębiorców. 

Strategia przyjęta w 2004 r.18, była dwukrotnie zaktualizowana: w 2008 r. (Strategia 2008 
zawierająca trzy cele strategiczne) i w 2016 r. (Strategia 2016 zawierająca cztery cele 
strategiczne). Uchwalenie Strategii 2016 poprzedzono przeprowadzeniem badań 
ankietowych dotyczących analizy potencjału rozwojowego Miasta19. Mieszkańcy mieli 
możliwość wskazania mocnych stron Miasta, obszarów do rozwoju oraz kluczowych 
zagadnień, które wymagają wzmożonej działalności samorządu20. Projekt aktualizacji był 
przedstawiony do konsultacji pracownikom poszczególnych wydziałów UM, spółek 
miejskich, Społecznej Radzie Doradców Prezydenta Miasta oraz Ciechanowskiej Radzie 
Działalności Pożytku Publicznego. Projekt udostępniono mieszkańcom na platformie 
konsultacyjnej na stronie internetowej UM. Projektu nie przekazywano do odrębnej 
konsultacji z przedsiębiorcami. Przy opracowywaniu Strategii 2016 wykorzystano materiały 
z 42 instytucji, w tym m.in. z: Fundacji Gospodarczej im. Karola Marcinkowskiego 
w Ciechanowie, Mazowieckiej Spółki Gazownictwa, Oddział w Ciechanowie, Firmy 
Metaltech Piasecki - Ciechanów, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Ciechanowie, Wyższej Szkoły Biznesu 
i Zarządzania w Ciechanowie, Wyższej Szkoły Menedżerskiej SIG w Warszawie - Wydział 
Zarządzania w Ciechanowie, Zakładu Energetycznego Płock Dystrybucja Wschód 
w Ciechanowie oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ciechanowie. 

W Strategii 2016 określono wizję strategiczną Miasta oraz jego misję, cele strategiczne 
i operacyjne, zadania, jak również wdrażanie, monitoring i tryb aktualizacji Strategii. 
W ramach diagnozy stanu rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta wraz z analizą SWOT, 
w sferze rozwoju gospodarczego wskazano: 

 mocne strony m.in. dobrze rozwiniętą infrastrukturę komunalną, wyodrębnioną dzielnicę 
przemysłową z pełnym uzbrojeniem terenu, atrakcyjny teren do inwestowania 
(mobilność kadry, siła robocza, korzystne warunki ekonomiczne), tzw. „pętlę miejską” 
(otwarcie nowych terenów inwestycyjnych), funkcjonowanie w Urzędzie Miasta Punktu 
Wsparcia Inicjatyw Lokalnych „Rozwój przez projekty” oraz Punktu Wsparcia 
Przedsiębiorców, preferencje i udogodnienia dla pozyskiwania nowych przedsiębiorców 
i inwestorów, 

 słabe strony m.in. brak dużych uzbrojonych terenów pod inwestycje, ograniczona 
terytorialnie dzielnica przemysłowa, stosunkowo niewielki teren pod inwestycje 
zlokalizowany w specjalnej strefie ekonomicznej, rozdrobniona własność większych 
gruntów pod duże inwestycje (większość w rękach prywatnych), rozproszenie zabudowy 

                                                      
16  Uchwała Nr 4/I/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia liczby i nazw 

stałych Komisji Rady Miasta Ciechanów. Poprzednio Komisja o tej samej nazwie również funkcjonowała 
w Radzie Miasta Ciechanów (Uchwała Nr 6/I/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie 
powołania składów liczbowych i osobowych stałych Komisji Rady Miasta Ciechanów). 

17  Protokoły z obrad Komisji:: Nr 41/2014 z 25 sierpnia 2014 r., Nr 43/14 z 27 października 2014 r., Nr 6/2015 
z 25 maja 2015 r., Nr 10/2015 z 26 października 2015 r., Nr 18/26 z 20 czerwca 2016 r., Nr 21/2016 
z 17 października 2016 r., Nr 27/2017 z 24 kwietnia 2017 r. 

18  Załącznik do uchwały Nr 181/XVIII/2004 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Ciechanów. 

19  Łącznie wpłynęło 378 ankiet. 
20  Kwestionariusze były udostępnione mieszkańcom w Biurze Obsługi Interesantów oraz na stronie 

internetowej Miasta. 
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miasta na dużym obszarze, brak priorytetów w polityce inwestycyjnej, rozdrobnienie 
w wydatkach inwestycyjnych, brak szans na pracę i perspektyw dla młodych ludzi, 
powodujący ich odpływ, słaba kondycja finansowa i rozdrobnienie małych 
przedsiębiorstw, niski poziom innowacyjności przedsiębiorstw, niewystarczający 
potencjał ilościowy i jakościowy instytucji otoczenia biznesu, niewystarczające 
dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy, słabo rozwinięte zaplecze 
turystyki biznesowej, niedostatecznie wykorzystane walory przyrodnicze gminy w jej 
promocji, zły stan terenów poprzemysłowych, brak zagospodarowania i przeznaczenia 
np. na cele kulturalno-wypoczynkowe, brak komunikacji miejskiej w nocy, 

 szanse m.in. możliwość wykorzystania środków strukturalnych w perspektywie 
finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, rozwój terenów inwestycyjnych, napływ 
inwestycji zewnętrznych, wzrastająca przedsiębiorczość i innowacyjność mieszkańców, 

 zagrożenia m.in. wysokie koszty zatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej, 
zbyt małe środki i działania wspierające rozwój MSP, brak systemu zachęt dla wysoko 
wykwalifikowanych kadr, nieuzbrojone tereny przeznaczone dla inwestorów. 

Od początku obowiązywania Strategii, cele operacyjne i zadania bezpośrednio związane 
z rozwojem gospodarczym i wspieraniem przedsiębiorczości zostały określone w ramach 
pierwszego celu strategicznego p.n.: Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie warunków do 
powstania miejsc pracy (Strategia 2008) i p.n. Tworzenie warunków do rozwoju 
gospodarczego i wzrostu przedsiębiorczości (Strategia 2016). 

W Strategii 2008 pierwszy cel strategiczny miał być realizowany w szczególności poprzez 
następujące cele operacyjne i zadania: 
1) Prowadzenie lokalnej kompleksowej polityki gospodarczej wspierającej rozwój 

przedsiębiorczości przy współpracy z samorządem gospodarczym: 
a) Opracowanie i stosowanie systemu ulg i preferencji dla podmiotów tworzących 

nowe miejsca pracy, inwestujących lub wprowadzających nowoczesne technologie, 
b) Poprawa efektywności zarządzania oraz pozyskanie kapitału zewnętrznego 

poprzez częściową prywatyzację niektórych przedsiębiorstw komunalnych, 
c) Wypracowanie form współpracy i współdziałania w realizacji zadań samorządu na 

zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego, 
d) Skierowanie do przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów kompleksowej 

informacji gospodarczej , w tym marketing oferty inwestycyjnej, 
e) Wypracowanie form współpracy z samorządem gospodarczym, służącej 

wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości. 
2) Przygotowanie terenów pod inwestycje generujące miejsca pracy: 

a) Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego II części dzielnicy 
przemysłowej, 

b) Regulacja stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa, 
c) Powiększanie zasobów gruntów pod inwestycje zgodne z planem 

zagospodarowania przestrzennego oraz stopniowe uzbrajanie tych terenów. 
3) Rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych położonych w obszarze 

dzielnicy przemysłowej: 
a) Inwentaryzacja terenów poprzemysłowych, 
b) Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. 

4) Wspieranie działań w celu poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorczości 
przez powiększenie specjalnej strefy ekonomicznej. 

W Strategii 2016 pierwszy cel strategiczny miał być realizowany w szczególności poprzez 
następujący cel operacyjny i jego zadania: 
1) Prowadzenie lokalnej kompleksowej polityki gospodarczej wspierającej rozwój 

przedsiębiorczości przy współpracy z samorządem gospodarczym oraz przygotowanie 
terenów pod inwestycje: 

a) Opracowanie i stosowanie systemu ulg i preferencji dla podmiotów tworzących 
nowe miejsca pracy, inwestujących lub wprowadzających nowoczesne technologie, 

b) Wypracowanie form współpracy i współdziałania w realizacji zadań samorządu na 
zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego, 

c) Skierowanie do przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów kompleksowej 
informacji gospodarczej, w tym marketing oferty inwestycyjnej, 
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d) Współpraca z samorządem gospodarczym, służąca wspieraniu lokalnej 
przedsiębiorczości, 

e) Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
f) Powiększanie zasobów gruntów pod inwestycje zgodne z planami 

zagospodarowania przestrzennego oraz stopniowe uzbrajanie tych terenów, 
g) Poprawa warunków funkcjonowania przedsiębiorczości przez powiększanie 

specjalnej strefy ekonomicznej. 
W ww. Strategii wyodrębniono osobny Cel strategiczny 2 Rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych, który zawierał m.in. cel operacyjny 2.3. Wzrost atrakcyjności 
inwestycyjnej obszarów rewitalizowanych. 

 (dowód: akta kontroli str. 16-26, 222-237, 792, 798-799, 887, 897-903) 

Spodziewanymi efektami realizacji tych zadań miało być m.in. ożywienie przedsiębiorczości, 
zwiększenie inwestycji, zwiększenie zatrudnienia, wzrost atrakcyjności terenów miejskich 
dla potencjalnych inwestorów, wzrost zdolności adaptacyjnych mieszkańców do potrzeb 
rynku pracy, wzrost jakości obsługi klientów przez Urząd Miasta.  

1.4. Uszczegółowieniem Strategii od 2005 r. był Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Ciechanów 
2005-2010 uchwalony w 2005 r.21, aktualizowany w 2011 r. (PR 2011-2015) i w 2016 r. 
(PR 2016-2020). W planach tych wskazano cele i kierunki zaangażowania środków 
własnych oraz przewidywane możliwości pozyskiwania dofinansowania zewnętrznego. 
W PR zidentyfikowano wszystkie podejmowane i planowane do przeprowadzenia zadania 
i projekty o charakterze rozwojowym, ich lokalizację, planowane rezultaty/efekty, 
szacunkowy koszt, terminy realizacji oraz sposoby finansowania. PR stanowiły podstawę 
i wytyczne do konstruowania rocznych planów inwestycyjnych i budżetów Miasta, 
a jednocześnie ich posiadanie było pomocne przy ubieganiu się o środki zewnętrzne, 
zwłaszcza z UE. Plany te nawiązywały do celów strategicznych i operacyjnych 
wyznaczonych w Strategii 2008 i były uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Miasta i wieloletnich programach inwestycyjnych, ujętych w budżecie Miasta.  

W PR 2011-2015 w ramach pierwszego celu strategicznego Strategii 2008 przewidziano 
pięć grup zadań powiązanych ze wspieraniem przedsiębiorczości, tj.: 
1) Rozwój przestrzenny miasta22, w tym siedem zadań: opracowanie zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; zakończenie procedury 
opracowania czterech MPZP; opracowanie i zmiany dostosowujące do potrzeb, ośmiu 
MPZP, zgodnie z wieloletnim programem sporządzania planów; aktualizacja projektu 
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe; 
przygotowywanie terenów pod inwestycje – prowadzenie analiz, dostosowywanie 
zgodnie z możliwościami do potrzeb planów rozwoju infrastruktury technicznej, 
porządkowanie stanu prawnego gruntów, oferty inwestycyjne; podniesienie 
atrakcyjności inwestycyjnej terenu „Płocka”; zmiana powiązań w układzie 
urbanistycznym miasta przez budowę pętli łączącej drogi krajowe nr 50 i 60, drogi 
wojewódzkie nr 617 i 615 oraz siedem dróg powiatowych, 

2) Infrastruktura komunikacyjna i gospodarka wodno-ściekowa23, w tym realizacja 
41 zadań inwestycyjnych i remontowych, 

3) Ochrona środowiska i gospodarka odpadami24, w tym realizacja 11 zadań 
inwestycyjnych i remontowych, 

4) Działalność gospodarcza25, w tym realizacja pięciu zadań, m.in.: udostępnianie, 
modernizacja i podnoszenie standardu terenów przeznaczonych pod działalność 
handlową; poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza 

                                                      
21  Załącznik do uchwały Nr 360/XXXIII/2005 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie 

przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Ciechanów. 
22  Cele operacyjne: prowadzenie lokalnej kompleksowej polityki gospodarczej wspierającej rozwój 

przedsiębiorczości przy współpracy z samorządem gospodarczym; przygotowanie terenów pod inwestycje 
generujące miejsca pracy; rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. 

23  Cele operacyjne: prowadzenie lokalnej kompleksowej polityki gospodarczej wspierającej rozwój 
przedsiębiorczości przy współpracy z samorządem gospodarczym; przygotowanie terenów pod inwestycje 
generujące miejsca pracy; rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. 

24  Cel operacyjny: przygotowanie terenów pod inwestycje generujące miejsca pracy. 
25  Cele operacyjne: prowadzenie lokalnej kompleksowej polityki gospodarczej wspierającej rozwój 

przedsiębiorczości przy współpracy z samorządem gospodarczym; przygotowanie terenów pod inwestycje 
generujące miejsca pracy. 
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w rejonie dzielnicy przemysłowej, poprzez budowę połączenia z DK nr 50; informacje 
gospodarcze w Gazecie Samorządowej Miasta; tworzenie warunków do inwestowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej przez budowę infrastruktury komunalnej, 

5) Urząd Miasta26, w tym realizacja trzech zadań, m.in.: kontynuacja wprowadzania 
najlepszych praktyk informatycznych w mieście, zakup nieruchomości po Akademii 
Humanistycznej wraz z terenem przyległym. 

W PR 2016-2020 w ramach pierwszego celu strategicznego Strategii 2016 przewidziano 
siedem grup zadań powiązanych ze wspieraniem przedsiębiorczości, tj.: 
1) Rozwój przestrzenny miasta i tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego27, w tym 

realizacja dziewięciu zadań, m.in.: opracowanie zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego; zmiana trzech MPZP; 
dostosowywanie do potrzeb planów rozwoju infrastruktury technicznej, porządkowanie 
stanu prawnego gruntów, oferty inwestycyjne; poprawa warunków funkcjonowania 
przedsiębiorczości przez powiększanie specjalnej strefy ekonomicznej; opracowanie 
i stosowanie systemu ulg i preferencji dla podmiotów tworzących nowe miejsca pracy, 
inwestujących lub wprowadzających nowoczesne technologie; modernizacja 
targowiska poprzez budowę zadaszonych obiektów handlowych – opracowanie 
dokumentacji i realizacja; informacje gospodarcze w Gazecie Samorządowej Miasta, 

2) Rewitalizacja obszarów problemowych28, w tym realizacja ośmiu zadań oraz projekt 
edukacyjny i aktualizacja LPR, 

3) Infrastruktura, komunikacyjna i gospodarka wodno-ściekowa29, w tym realizacja 
41 zadań inwestycyjnych i remontowych, 

4) Ochrona środowiska i gospodarka odpadami30, w tym realizacja 16 zadań 
inwestycyjnych, remontowych, planistycznych i edukacyjnych, 

5) Oświata i wychowanie31, w tym realizacja czterech zadań inwestycyjnych 
i remontowych, 

6) Sfera społeczna32, w tym realizacja sześciu zadań dotyczących m.in. aktywizacji osób 
bezrobotnych i edukacji, 

7) Urząd Miasta33, w tym realizacja siedmiu zadań dotyczących m.in. funkcjonowania 
Punktu Wsparcia Inicjatyw Lokalnych „Rozwój przez projekty”; funkcjonowania Punktu 
Wsparcia Przedsiębiorców. 

(dowód: akta kontroli str. 16-26, 222-237) 

1.5. W 1999 r. uchwalono Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Ciechanów34, nowelizowane w 2007 r.35. Aktualna wersja Studium 

                                                      
26  Cel operacyjny: podnoszenie jakości usług administracji samorządowej poprzez doskonalenie metod 

i technik zarządzania oraz obsługi. 
27  Cel operacyjny: prowadzenie lokalnej kompleksowej polityki gospodarczej wspierającej rozwój 

przedsiębiorczości przy współpracy z samorządem gospodarczym oraz przygotowanie terenów pod 
inwestycje. Wymienione zadania obejmują także m.in. cel strategiczny 2 Rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych, w tym m.in. cele operacyjne: pobudzenie aktywności społecznej w obszarach 
zmarginalizowanych i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej obszarów zrewitalizowanych. 

28  Cele operacyjne: wspieranie edukacji oraz aktywizacja bezrobotnych; podnoszenie jakości usług 
administracji samorządowej poprzez współpracę regionalną oraz doskonalenie metod i technik zarządzania 
oraz obsługi. Wymienione zadania obejmują także m.in. cel strategiczny 2 Rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych, w tym m.in. cele operacyjne: pobudzenie aktywności społecznej w obszarach 
zmarginalizowanych i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej obszarów zrewitalizowanych. 

29  Cel operacyjny: prowadzenie lokalnej kompleksowej polityki gospodarczej wspierającej rozwój 
przedsiębiorczości przy współpracy z samorządem gospodarczym oraz przygotowanie terenów pod 
inwestycje. Wymienione zadania obejmują także m.in. cel strategiczny 2 Rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych, w tym m.in. cel operacyjny: wzrost atrakcyjności inwestycyjnej obszarów 
zrewitalizowanych. 

30  Cel operacyjny: wspieranie edukacji oraz aktywizacji bezrobotnych. 
31  Cel operacyjny: wspieranie edukacji oraz aktywizacji bezrobotnych. 
32  Cel operacyjny: wspieranie edukacji oraz aktywizacji bezrobotnych. 
33  Cele operacyjne: prowadzenie lokalnej kompleksowej polityki gospodarczej wspierającej rozwój 

przedsiębiorczości przy współpracy z samorządem gospodarczym oraz przygotowanie terenów pod 
inwestycje; podnoszenie jakości usług administracji samorządowej poprzez współpracę regionalną oraz 
doskonalenie metod i technik zarządzania oraz obsługi. 

34  Załącznik do uchwały Nr 113/XI/99 Rady Miasta Ciechanów z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechanów.  

35  Załącznik do uchwały Nr 69/VIII/07 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechanów.  
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została przyjęta w 2016 r.36. Wprowadzone zmiany dotyczyły kierunków rozwoju 
przestrzennego i komunikacyjnego Miasta, przede wszystkim wyznaczenia nowych 
obszarów inwestycyjnych i powiększenia już istniejących oraz zmian ustaleń dotyczących 
wskazań funkcjonalnych. 

(dowód: akta kontroli str. 238-239, 626-628) 

Według stanu na 31 maja 2017 r., aktualnych było 38 MPZP, które obejmowały 
powierzchnię 942,97 ha, co stanowiło 28,8% powierzchni Miasta. Pierwszy z nich 
uchwalono w 1995 r.37, ostatni 31 marca 2016 r.38. Tereny przeznaczone pod działalność 
gospodarczą (tereny zabudowy usługowej, tereny rozmieszczenia obiektów produkcyjnych, 
handlowych, składów i magazynów) obejmowały powierzchnię 271,51 ha, co stanowiło 
28,8% obszarów objętych planami. MPZP są zamieszczone na stronie BIP Miasta39. Rada 
Miasta w 2016 r. dokonała oceny aktualności studium i MPZP40. W okresie objętym kontrolą, 
Miasto przyjęło sześć MPZP obejmujących powierzchnię 86,19 ha (tj. 2,6% powierzchni 
Miasta). Wyznaczono w nich nowe tereny inwestycyjne obejmujące 18,7 ha (tj. 21,7% 
powierzchni tych MPZP) przeznaczone pod zabudowę usługową oraz produkcyjną 
i magazynową (obszar „Szczurzynek”) i zabudowę usługową (pozostałe MPZP: obszar 
„Orylska”, obszar „Trakt Rzeczkowska”, obszar „Sady Gostkowskie III”, obszar „Kolonijna”, 
obszar przy ul. Sienkiewicza).  

 (dowód: akta kontroli str. 27, 52-55, 251-403, 429-450, 954, 962, 1070) 

1.6. W 2005 r. uchwalono Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ciechanów41 (przyjęty na 
lata 2005-2013), a następnie aktualizowany w roku 2010, 2015 (objęto okres 2005-2023) 
i 2016, którego celem miał być m.in.: wzrost aktywności miasta i regionu poprzez 
podniesienie ich atrakcyjności dla turystów, inwestorów i mieszkańców; zwiększenie 
potencjału turystycznego i kulturalnego; rozwój nowych funkcji zdegradowanych obszarów; 
wsparcie wyznaczonych obszarów, które w znaczący sposób wpływają na ekonomiczną 
i społeczną aktywność otoczenia; tworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju małej 
i średniej przedsiębiorczości.  

W ramach prac nad aktualizacją LPR 2005-2023 przeprowadzono pięć procesów konsultacji 
społecznych m.in. z udziałem przedsiębiorców. Projekt dokumentu został także 
zamieszczony na stronie internetowej UM i rozesłany drogą mailową do uczestników 
konsultacji. Na stronie internetowej Miasta w specjalnej zakładce Dla 
mieszkańców/Rewitalizacja42 znajduje się szczegółowy opis procesu konsultacyjnego wraz 
z dokumentacją zdjęciową. 

W LPR 2005-2023 ogólnie wskazano 11 projektów możliwych do współrealizacji przez 
przedsiębiorców43 bez podania formy współpracy. 

(dowód: akta kontroli str. 25-26, 68-71, 222-237, 887, 904-915, 1063) 

1.7. W 2015 r. uchwalono Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ciechanów44, 
znowelizowany w 2016 r.45, dokument strategiczny, obejmujący swoim zakresem cały 

                                                      
36  Załącznik do uchwały Nr 309/XXIV/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechanów.  
37  Uchwała Nr 75/VIII/95 Rady Miasta Ciechanów z dnia 2 października 1995 r. w sprawie uchwalenia 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu pn. „Płońska”. 
38  Uchwała Nr 205/XVIII/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu pn. „Trakt Rzeczkowska”. 
39  http://bip.umciechanow.pl/informacje_urzedu/obowiazujace_-_wykaz.html Ostatnia aktualizacja MPZP na 

stronie BIP nastąpiła w dniu 9 marca 2017 r. 
40  Uchwała Nr 204/XVIII/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie aktualności studium 

i planów miejscowych wraz z załącznikiem „Ocena aktualności studium i planów miejscowych miasta 
Ciechanów (2012-2015)”. 

41  Załącznik do uchwały Nr 359/XXXIII/2005 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie 
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ciechanów. Program aktualizowany uchwałami: 
Nr 486/XLV/2006 r. z dnia 26 października 2006 r., Nr 410/XLII/10 z dnia 28 stycznia 2010 r. 

42  http://www.umciechanow.pl/dla_mieszkancow/rewitalizacja 
43  Zadania: rewaloryzacja budynku po młynie - nadanie nowych funkcji; wieża ciśnień – wykorzystanie zabytku 

techniki; rewaloryzacja dworku i parku przy ul. Fabrycznej 11; budowa infrastruktury targowej; stworzenie 
warunków do transportu multimodalnego; rewitalizacja obszarów w dzielnicy Bloki; Nasza Warszawska-
budowanie tożsamości lokalnej poprzez wolontariat; ożywienie terenu poprzemysłowego Krubin; ożywienie 
społeczno-gospodarcze ul. Warszawskiej; ożywienie Pasażu Marii Konopnickiej; aktywna integracja drogą 
do zatrudnienia. 

http://bip.umciechanow.pl/informacje_urzedu/obowiazujace_-_wykaz.html
http://www.umciechanow.pl/dla_mieszkancow/rewitalizacja


 

10 

obszar Miasta. W Planie przewidziano 27 działań wraz z harmonogramem ich realizacji, 
szacowanymi kosztami, źródłami finansowania i efektem ekologicznym. Zgodnie 
z założeniami Planu jego interesariuszami byli również lokalni przedsiębiorcy, prowadzący 
działalność gospodarczą na terenie Miasta. Dane na potrzeby opracowania pozyskiwano 
z ankiet wysłanych do interesariuszy (przedsiębiorstw, spółdzielni, wspólnot 
mieszkaniowych, instytucji i jednostek). 

W 2016 r. zaktualizowano Założenia do planu zagospodarowania w energię elektryczną, 
cieplną i gazową Gminy Miejskiej Ciechanów do 2030 r.46 (przyjęte w 2001 r.47, 
aktualizowane w 2012 r.48). Dokument zawierał ocenę stanu technicznego i rezerw mocy 
infrastruktury energetycznej istniejącej na obszarze Miasta oraz przeprowadzenie prognozy 
zmian w zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną, paliwa gazowe oraz ciepło, 
celem dokonania oceny czy istniejąca infrastruktura jest wystarczająca dla pokrycia 
obecnych i przyszłych potrzeb energetycznych Miasta.  

(dowód: akta kontroli str.222-237, 240-250) 

Inwestycje poprawiające infrastrukturę były planowane w ramach przyjętego przez Miasto 
w 2016 r.49 Planu inwestycyjnego dla subregionu ciechanowskiego objętego OSI50 
problemowymi w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (w zakresie projektów 
dotyczących Miasta), aktualizowanego w 2017 r.51. Mechanizm Regionalnych Inwestycji 
Terytorialnych (RIT) w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 
ustanowił Zarząd Województwa Mazowieckiego. 
Objęto nim dziewięć projektów inwestycyjnych Miasta, ujętych w PR i LPR: 

 Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę 
w rejonie dworca kolejowego, drogowo-kolejowego węzła przesiadkowego wraz 
z przebudową ul. Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci 
dróg dla rowerów, 

 Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na 
potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej, 

 Wsparcie transportu multimodalnego i ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę 
dwóch dróg gminnych ze ścieżkami rowerowymi, łączących tereny dzielnicy 
przemysłowej z układem obwodowym miasta, 

 Termomodernizacja bazy oświatowej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 
energii (OZE),Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych przez przywrócenie i nadanie 
nowych funkcji społeczno-gospodarczych części obszaru dzielnicy „BLOKI”, 

 Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez remont, zagospodarowanie 
i efektywne wykorzystanie zabytku techniki „Wieża ciśnień”, 

 Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez renowację i modernizację 
zabytkowej kamienicy, stanowiącej element zabudowy średniowiecznego traktu, 

                                                                                                                                       
44  Załącznik do uchwały Nr 138/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie 

przyjęcia i realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ciechanów.  
45  Załącznik do uchwały Nr 195/XVII/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie 

przyjęcia i realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ciechanów. 
46  Załącznik do uchwały Nr 197/XVII/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie 

„Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gazową dla Gminy Miejskiej 
Ciechanów”. 

47  Uchwała Nr 8/II/2001 Rady Miasta Ciechanów z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia założeń do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Ciechanów. 

48  Uchwała Nr 288/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia 
„Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy 
Miejskiej Ciechanów. 

49  Załącznik do uchwały Nr 260/XXI/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie 
przyjęcia Planu inwestycyjnego dla subregionu ciechanowskiego objętego OSI problemowymi w ramach 
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. 

50  OSI – obszary strategicznej interwencji, zawarte w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 
2030 roku. Innowacyjne Mazowsze, załącznik do uchwały Nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego 
z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. 

51  Załącznik do uchwały Nr 377/XXVII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie przyjęcia Planu inwestycyjnego dla subregionu ciechanowskiego objętego OSI 
problemowymi w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych; Załącznik do uchwały Nr 442/XXX/2017 
Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu 
inwestycyjnego dla subregionu ciechanowskiego objętego OSI problemowymi w ramach Regionalnych 
Inwestycji Terytorialnych. 
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 Ożywienie zmarginalizowanego obszaru pasażu im. M. Konopnickiej w centrum 
Ciechanowa poprzez przywrócenie wartości historycznych i kulturowych oraz nadanie 
nowych funkcji społeczno-gospodarczych, 

 Poprawa dostępności do kultury przez dostosowanie budynku mieszczącego 
Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej „Studio”, pozwalające na wprowadzenie 
nowych funkcji kulturalnych, w tym edukacyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 222-237) 

1.8. Miasto nie uchwaliło odrębnego programu wspierania przedsiębiorczości w trybie 
art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym52. Dokumentem 
pomocniczym doprecyzowującym zadania wspierające przedsiębiorczość, przewidziane 
w Strategii oraz w PR był Program Miasta Ciechanów „Wspierać przedsiębiorczość” – 
Finansowe i niefinansowe instrumenty wsparcia, zawierający 20 punktów deklarowanych do 
realizacji53. Dokument zawierał finansowe i niefinansowe instrumenty wsparcia, m.in. 
uruchomienie Punktu Informacyjnego dla Przedsiębiorców, opracowanie wieloletniego 
programu inwestycyjnego w porozumieniu z przedsiębiorcami, stworzenie możliwości 
udziału lokalnych przedsiębiorców w wyznaczaniu kierunków rozwoju miasta, kształtowanie 
polityki inwestycyjnej poprzez dokumenty planistyczne, stworzenie systemu prostych 
procedur administracyjnych dla przedsiębiorcy, stabilność polityki podatkowej i tworzenie 
ulg podatkowych oraz tworzenie gminnych baz danych nieruchomości. Zakładał stworzenie 
programu szkoleniowego dla przedsiębiorców i osób bezrobotnych, a także powołanie 
Ciechanowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, realizację przedsięwzięć w ramach PPP, 
łączenie promocji Miasta z promocją przedsiębiorców. Określał ponadto instrumenty 
wspierania przedsiębiorców mające charakter pomocy publicznej oraz zasady współpracy 
i wsparcia finansowego przy tworzeniu systemu praktyk zawodowych dla studentów, 
stymulowania rynku pracy poprzez organizację szkoleń, kursów zawodowych 
odpowiadających wymaganiom lokalnego rynku pracy a ponadto wprowadzenie systemu 
szybkich ścieżek dla projektów inwestycyjnych. W Programie podkreślono m.in. otwartość 
Miasta na nowe projekty inwestycyjne i współpracę z innymi podmiotami w celu wspierania 
lokalnej przedsiębiorczości. Zapowiedziano organizowanie konkursów na najlepszy produkt 
i przedsiębiorstwo, zastosowanie maksymalnych ulg dla nowo powstających zakładów 
pracy, wykorzystywanie walorów turystycznych Miasta i promocję produktów regionalnych. 

(dowód: akta kontroli str. 23-24, 48-49, 222-237, 406, 423-427, 895-896)  

1.9. Miasto nie było zobowiązane i nie występowało z inicjatywą dostosowania szkolnictwa 
zawodowego dla potrzeb przedsiębiorców. Na terenie Ciechanowa funkcjonują trzy uczelnie 
wyższe54 oraz 18 szkół różnego typu szkolnictwa zawodowego. W latach 2014-2017 Miasto 
udzieliło dotacji PWSZ55 w kwocie 310 tys. zł56, z przeznaczeniem na wsparcie działalności 
dydaktycznej. W UM realizowane były praktyki zawodowe oraz staże dla uczniów 
i studentów umożliwiające zdobycie doświadczenia na rynku pracy.  

 (dowód: akta kontroli str. 74, 79-80, 82-105, 791, 794-795, 801-805) 

1.10. W ramach instytucji otoczenia biznesu, od 2012 roku, Miasto za zgodą Rady Miasta 
było udziałowcem Funduszu57, instytucji samorządowej – największego regionalnego 
funduszu poręczeniowego w Polsce58. Wkład pieniężny został wniesiony w wysokości 
10 tys. zł, w zamian za co Miasto objęło 10 udziałów59. Celem działania Funduszu była m.in. 

                                                      
52  Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm. 
53  Dokument prezentowany 2 października 2015 r. przez Prezydenta Miasta w trakcie I Ciechanowskiego 

Forum Gospodarczego, 
54  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Wyższa Szkoła Menadżerska i Wyższa Szkoła Biznesu 

i Zarządzania. 
55  Umowy: nr 2/2014 z 4 listopada 2014 r., nr FB/1/2016 z 20 kwietnia 2016 r. i nr FB.3020.1.2017 z 9 maja 2017 r. 
56  W 2014 r. 100 tys. zł, w 2016 r. 130 tys. zł i w 2017 r. 80 tys. zł. 
57  Wpis do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000171197 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w KRS Sądu 

Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS. 
58  Na koniec 2016 r. Fundusz miał 35 udziałowców, w tym Województwo Mazowieckie, Miasto Stołeczne 

Warszawę, 27 gmin, dwa powiaty, Bank Gospodarstwa Krajowego, WFOŚiGW, Mazowiecką Izbę 
Rzemiosła i Przedsiębiorczości i Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza. 

59  Uchwała Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do spółki prawa 
handlowego. Postanowieniem z 31 stycznia 2012 r. oraz dokonaniem wpisu do rejestru KRS zarejestrowano 
zmiany w Umowie Spółki dotyczące podwyższenia wysokości kapitału zakładowego m.in. poprzez objęcie 
dodatkowych udziałów pieniężnych przez Miasto. 
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realizacja zadań publicznych należących do jednostek samorządu terytorialnego w zakresie 
przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji rynku pracy, wspieranie przedsiębiorców 
z segmentu MSP poprzez zwiększenie dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania 
w postaci poręczeń kredytowych, pożyczkowych, leasingowych i wadialnych. 

(dowód: akta kontroli str. 600, 604, 629-684, 701-702, 791, 840-886) 

1.11. W latach 2014-2017 Miasto korzystało z możliwości pozyskiwania gruntów od 
prywatnych właścicieli. Ogółem nabyło60 grunty o powierzchni 0,8888 ha. Obejmowały one 
jedną działkę pod usługi od osób prywatnych o pow. 0,4675 ha oraz siedem działek od osób 
prywatnych i jedną od Parafii Rzymsko-Katolickiej w Ciechanowie o pow. 0,4213 ha pod 
drogi publiczne. 

(dowód: akta kontroli str. 17, 28, 1132) 

Na terenie Miasta w ramach WMSSE61 funkcjonowała Podstrefa Ciechanów ustanowiona 
w 2008 r., obejmująca kompleks 1 o pow. 6,9674 ha (tereny prywatne). Na podstawie 
wniosku Prezydenta Miasta z 2015 r. do Zarządu WMSSE o jej rozszerzenie oraz uchwały 
Rady Miasta62, Rada Ministrów63 z dniem 30 grudnia 2016 r. włączyła do Podstrefy 
Ciechanów trzy kompleksy (3, 4 i 5) o łącznej powierzchni 4,2419 ha, stanowiące własność 
Miasta. Obecnie łączna powierzchnia leżących na terenie Miasta terenów należących do 
WMSSE wynosi 11,2093 ha, co stanowi 0,34% powierzchni Miasta (0,13% własność 
Miasta, 0,21% tereny prywatne).  

(dowód: akta kontroli str. 28,118-124, 705-708, 773, 776, 781-782, 962-963, 1069) 

1.12. W okresie objętym kontrolą na terenie Miasta realizowano inwestycje mogące służyć 
poprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej lub podnoszenia ich 
atrakcyjności dla inwestorów, takich jak budowa i modernizacja dróg, budowa sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej oraz oświetlenia ulicznego. 

Miasto dysponowało rozbudowaną infrastrukturą sprzyjającą rozwojowi, na którą składała 
się m.in. sieć drogowa obejmująca drogi gminne o długości 127,39 km (w tym 13,34 km 
z pętli miejskiej zrealizowanej w 2015 r.), sieć kanalizacji deszczowej 82,9 km 
(przedsiębiorcy nie wnoszą do Urzędu Miasta opłat z tytułu odprowadzania wody opadowej 
z własnych terenów utwardzonych), sieć wodociągowa obejmująca 98% powierzchni 
Miasta, sieć kanalizacji sanitarnej obejmująca 94% zurbanizowanego obszaru Miasta, sieć 
gazowa obejmująca 60% powierzchni Miasta, sieć energetyczna zaspokajająca potrzeby 
odbiorców i umożliwiająca jej dalszą rozbudowę, sieć cieplna zaopatrująca 65% 
mieszkańców Ciechanowa, sieć telefonii stacjonarnej pokrywająca w całości 
zapotrzebowanie mieszkańców oraz dostęp do internetu bezprzewodowego (obszar 
0,39 km2). Przez Miasto przebiegały drogi krajowe o długości 10,3 km, wojewódzkie - 
7,0 km, i powiatowe - 8,3 km (zostały połączone pętlą miejską) oraz linia kolejowa na trasie 
E65 Warszawa – Gdańsk. Dworzec kolejowy położony jest w odległości 1,5 km od centrum 
Miasta, a w jego obszarze znajduje się również przystanek Ciechanów Przemysłowy. 

(dowód: akta kontroli str. 27, 234-235) 

W latach 2014-2017 Miasto nie udzielało przedsiębiorcom poręczeń, gwarancji i pożyczek, 
a przedsiębiorcy nie występowali z wnioskami o ich udzielenie. 

 (dowód: akta kontroli str. 793, 800) 

W okresie 2014-2017 Miasto nie podjęło współpracy w zakresie partnerstwa publiczno-
prywatnego. Jak wyjaśnił Prezydent Miasta do UM nie wpłynęła oferta spełniająca 

                                                      
60  Akt notarialny A Nr 2151/2016 z dnia 10 marca 2016 r. – działka o powierzchni 0,4675 ha, obręb Szczurzyn 

pod usługi. Akty notarialne o Nr A 4470/2017 i A 4477/2017 z 11 maja 2017 r.; A 522/2016 z 10 listopada 
2016 r.; A 694/2016 z 5 grudnia 2016 r.; A 8496/2016 z 2 września 2016 r.; A 223/2016 r. z 25 sierpnia 
2016 r.; A 117/2016 z 5 sierpnia 2016 r.; A 5808/2016 z 21 czerwca 2016 r. dotyczące zakupu działek 
o łącznej powierzchni 0,4213 ha pod drogi. 

61  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej 
strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 676, ze zm.). 

62  Uchwała Nr 127/XIII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na objęcie Warmińsko-Mazurską Specjalna Strefą Ekonomiczną gruntów położonych na terenie 
Gminy Miejskiej Ciechanów. 

63  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2229). 
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wymagania PPP, a Miasto w pierwszej kolejności skupiało się na pozyskiwaniu publicznych 
środków zewnętrznych. 

(dowód: akta kontroli str. 55, 895 ) 

Do 7 lipca 2017 r. Miasto dysponowało64 czterema niewykorzystanymi lokalami użytkowymi 
o łącznej powierzchni 760,9 m2 (w trzech budynkach). Lokale te są niewykorzystane 
w związku ze złym stanem technicznym65 oraz brakiem zainteresowania ze strony 
przedsiębiorców. 

(dowód: akta kontroli str. 791-792, 795-797, 814, 954, 956-962, 1030-1036)  

W okresie objętym kontrolą, Prezydent Miasta zawarł trzy umowy z przedsiębiorcami 
realizującymi inwestycje na terenie miasta Ciechanów, mające na celu określenie zasad 
współpracy w zakresie modernizacji układu komunikacyjnego w rejonie realizowanych 
inwestycji, a następnie nieodpłatnego przekazania ich Miastu. Umowy dotyczyły: 
[1] wybudowania drogi dojazdowej do centrum handlowego66, [2] wykonania chodnika 
i oświetlenia ulicznego oraz wykonanie nakładki asfaltowej67, [3] zorganizowania 
tymczasowego dworca autobusowego68. 

(dowód: akta kontroli str. 501-515, 773-776, 780) 

1.13. W okresie objętym kontrolą Miasto stosowało preferencyjne stawki podatku od 
nieruchomości i środków transportowych oraz ulgi podatkowe dla nowych przedsiębiorstw: 

a) na mocy Uchwały Rady Miasta stawki podatku od nieruchomości obowiązujące od roku 
201369 były niższe od stawek określanych przez Ministra Finansów. W 2017 r.70 stawki 
podatku wynoszą:  

 od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,71 zł i są niższe 
o 0,18 zł, tj. o 20,2% od stawki maksymalnej,  

 od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej 20,50 zł, zł i są niższe o 2,36 zł, tj. o 10,3% od stawki maksymalnej. 

W 2017 r. Rada Miasta wprowadziła71 preferencyjną stawkę w podatku od nieruchomości od 
budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych w wysokości 19,00 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej, tj. niższą od stawki maksymalnej o 3,86 zł (o 16,9%). Różnica 

                                                      
64  Miasto poza ww. lokalami dysponuje siedmioma lokalami o łącznej powierzchni 912,9 m2 przekazanych 

w użytkowanie organizacjom publicznym oraz 17 lokalami użytkowymi o łącznej powierzchni 1916 m2 
wydzierżawionych w wyniku przeprowadzonych przetargów na działalność handlową. 

65  Miasto planuje przeprowadzenie ekspertyz technicznych w przypadku dwóch budynków (Fabryczna 2 
i Warszawska 10A) i przeprowadzenie remontu umożliwiającego lokalizację obiektów użyteczności 
publicznej oraz rewitalizację budynku (Warszawska 18) wpisanego do rejestru zabytków, a następnie 
umieszczenie tam Pracowni Dziejów Miasta. 

66  Umowa z PPHU ROLBUD Sp. Jawna w zakresie modernizacji układu komunikacyjnego polegającego na 
budowie nowo projektowanej ulicy od ul. Robotniczej zawarta w dniu 17 czerwca 2013 r., zakończona. 
28 grudnia 2016 r. inwestor przekazał Miastu wybudowany układ komunikacyjny. 

67  Umowa z ISBUD DEVELOPMENT w zakresie modernizacji układu komunikacyjnego, polegającego na 
poprawie nawierzchni jezdni, zapewnieniu oświetlenia ulicy i segregację ruchu kołowego i pieszego zawarta 
w dniu 6 kwietnia 2016 r. Roboty budowlane nie zostały rozpoczęte. Zgodnie z umową do dnia 
30 października 2017 r. powinno nastąpić wykonanie chodnika i oświetlenia ulicznego, natomiast do dnia 
31 maja 2019 r. wykonanie nakładki asfaltowej. 

68 Umowa z DEKADA Ciechanów w zakresie modernizacji układu komunikacyjnego polegającego na 
przebudowie istniejących ulic H. Sienkiewicza, Nowokolejowej i Fabrycznej celem zorganizowania na tym 
terenie tymczasowego dworca autobusowego zawarta w dniu 15 kwietnia 2016 r. Nie rozpoczęto z uwagi na 
przebudowę ulicy Sienkiewicza w Ciechanowie w ramach zadania inwestycyjnego „Stworzenie warunków do 
wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie 
drogowo - kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ulicy Sienkiewicza (droga dojazdowa do 
dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów”. W dniu 15 marca 2017 r. plac budowy ul. Sienkiewicza 
został przekazany wykonawcy robót.  

69  Uchwała Nr 278/XXIV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 7737), uchylona z dniem 
1 stycznia 2016 r. 

70  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych 
podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M. P. z 2016 r. poz. 779). 

71  Uchwała Nr 305/XXIV/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 9512). 
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w podatku stanowiła pomoc de minimis. Wartość pomocy stanowiła różnicę pomiędzy 
stawką podstawową 20,50 zł, a stawką preferencyjną 19,00 zł.  

b) Uchwalone przez Radę Miasta stawki podatku od środków transportowych obowiązujące 
od roku 201372, były zróżnicowane w zależności od masy stawki podatku dla 
poszczególnych kategorii środków transportowych i były niższe od stawek maksymalnych 
określonych przez Ministra Finansów73.  

W kontrolowanym okresie stawka podatku była niższa od maksymalnej o:  

 od 21% do 39%, dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 
3,5 do 12 ton,  

 ok. 66%, dla samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym 
o dopuszczalnej masie całkowitej od 12 do 15 ton i liczbie osi dwie oraz masie od 
12 do 25 ton i liczbie osi trzy,  

 55% dla samochodów ciężarowych z innym zawieszeniem o dopuszczalnej masie 
całkowitej od 12 do 27 ton i liczbie osi cztery, 

 5% dla samochodów ciężarowych z innym, niż powyżej, zawieszeniem 
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 29 ton i liczbie osi cztery, 

 74%,dla autobusów o liczbie miejsc do 15,  

 16%.dla autobusów powyżej 22 miejsc.  
(dowód: akta kontroli str. 31-36, 80-81, 209-221, 717-718, 792, 797-798) 

c) Rada Miasta podjęła dwie uchwały w sprawie programu pomocowego, zachęcające 
przedsiębiorców do inwestowania na terenie Miasta, poprzez system zwolnień z podatku od 
nieruchomości: 

 w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących na terenie Miasta 
nowe inwestycje i tworzących nowe miejsca pracy74, 

 w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta Ciechanów75. 

1.14. W okresie objętym kontrolą, Miasto prowadziło działania wspierające przedsiębiorców 
funkcjonujących na terenie Miasta m.in. poprzez pomoc przy aplikowaniu o środki UE 
i działania na rzecz ich absorbcji.  
W podobny sposób Miasto wspierało początkujących przedsiębiorców, którzy mogli 
korzystać zarówno z Punktu Wsparcia Inicjatyw „Rozwój przez projekty”, jak również 
z Punktu informacyjnego dla przedsiębiorców działającego w ramach Referatu Obsługi 
Przedsiębiorców. Osobną ofertą wsparcia dla początkującego przedsiębiorcy Miasto nie 
dysponowało. 

(dowód: akta kontroli str. 55-56, 62-67, 916-919, 955, 963-964, 1057-1059) 

Prezydent Miasta wyjaśnił, że w okresie objętym kontrolę nie został utworzony 
zapowiedziany Ciechanowski Inkubator Przedsiębiorczości ze względu na ograniczenia 
finansowe budżetu Miasta, a jego realizacja będzie uzależniona od pozyskania środków 
zewnętrznych. 

(dowód: akta kontroli str. 963) 

1.15. W okresie objętym kontrolą UM udostępniał na swoich stronach internetowych 
informacje przydatne przedsiębiorcom w prowadzeniu, rozwijaniu i lokowaniu swojej 

                                                      
72  Uchwała Nr 279/XXIV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków transportu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 7738), uchylona 
z dniem 1 stycznia 2016 r. 

73  W uchwale Nr 154/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 10080) określającej 
stawki podatków od 2016 r. Rada Miasta nie zmieniła wysokości stawek podatku dla poszczególnych 
kategorii środków transportowych w porównaniu do poprzedniej uchwały. Zmieniona została jedynie 
w kategorii autobusy, liczba miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy (z 30 zmniejszono w jednej 
kategorii do 22). 

74  Uchwała Nr 544/XLV/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zwolnień od 
podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących na terenie 
miasta Ciechanów nowe inwestycje i tworzących nowe miejsca pracy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. 
poz. 8115). 

75  Uchwała Nr 123/XIII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2015 w sprawie zwolnień od 
podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta Ciechanów 
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 9232). 
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działalności gospodarczej w Mieście. Dotyczyły one ogólnych uwarunkowań prawnych 
regulujących założenie firmy i jej prowadzenie, a także szczegółowych informacji bieżących, 
w tym: przetargów ogłaszanych przez UM, ogłoszeń dotyczących gospodarki miejskimi 
nieruchomościami, ważnych miejscowych aktów prawnych, MPZP. 

Na stronie głównej Miasta76 znajdowała się zakładka Dla przedsiębiorców i inwestorów, a na 
kolejnych podstronach tej zakładki publikowane były informacje pogrupowane tematycznie: 
[1] Kącik przedsiębiorcy – miejsce, w którym lokalny mikro-przedsiębiorca może znaleźć 
pomocne informacje, formularze, wzory umów, wskazówki prawne, linki do wspierających 
instytucji, a także e-Porady i konsultacje w zakresie rozpoczynania i prowadzenia 
działalności gospodarczej. Bezpłatne kompendium narzędzi i wiedzy znajduje się 
w innowacyjnym serwisie77, [2] Zamówienia publiczne – link do BIP i zamieszczonych tam 
ogłoszeń o przetargach ogłaszanych przez UM78, [3] Ogłoszenia/wykazy nieruchomości – 
link do BIP z opublikowanymi ogłoszeniami wydziałów, wykazami nieruchomości na 
sprzedaż i do oddania w dzierżawę, przetargach79, [4] Programy Strategiczne – link do 
opublikowanych w BIP programów strategicznych realizowanych przez miasto80, [5] MPZP 
dla przedsiębiorców – link do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego81, [6] Warmińsko-Mazurska SSE – informacje o objęciu WMSSE obszarów 
położonych na terenie miasta82, [7] Ochrona środowiska – informacje dotyczące działań 
i przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego w mieście83.  
UM zamieścił również na stronie internetowej formularze deklaracji i informacji podatkowych 
oraz wzory wniosków o zastosowanie ulg podatkowych. Przedsiębiorca może pobrać 
i wypełnić stosowne druki, aby przedłożyć w komórce podatkowej. 
Od 2012 r. Urząd Miasta oddał do dyspozycji na swojej stronie internetowej84 specjalną 
zakładkę Dodaj swoją firmę85, za pomocą którego przedsiębiorcy mają możliwość 
samodzielnego dodawania swoich firm do bazy publikowanej na stronie UM, tworzenia 
wpisów o prowadzonej przez siebie działalności i w ten sposób promować swoją firmę. 
Na podstronie Prezentacja lokalnych firm86 opublikowana jest baza firm, które udostępniły 
swoje dane w formie prezentacji z podaniem danych teleadresowych i opisem prowadzonej 
działalności wraz z położeniem firmy na mapie. Można wyszukać firmę korzystając z układu 
alfabetycznego lub podziału na branże, do których zostały przypisane. W bazie 
przedsiębiorstw udostępnionej dla firm na stronie Urzędu Miasta na dzień 23 czerwca 
2017 r. swoje wizytówki prezentowało 148 przedsiębiorców. 
W 2017 r. w ramach wsparcia rynku nieruchomości i pobudzania rozwoju przedsiębiorczości 
UM planuje zakończenie budowy platformy umożliwiającej osobom fizycznym 
i przedsiębiorcom publikowanie informacji o nieruchomościach na sprzedaż i do oddania 
w dzierżawę. 

 (dowód: akta kontroli str. 37-42, 472-499, 1114) 
Miasto współpracowało z WUP w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości. 
W 2015 r. WUP, obok MIG, był współorganizatorem I Ciechanowskiego Forum 
Gospodarczego. Przedstawiciele Miasta uczestniczyli w organizowanych corocznie przez 
WUP oraz PWSZ Akademickich Targach Pracy. WUP był partnerem Programu Miasta 
Ciechanów „Wspierać przedsiębiorczość”.  
Miasto współpracowało z PUP w zakresie organizacji staży i robót publicznych87 oraz 
udziału w lokalnych targach edukacji i pracy88, które skierowane były do aktywnych 
przedsiębiorców, nowych przedsiębiorców, studentów i osób bezrobotnych.  

 (dowód: akta kontroli str. 1041-1056) 

                                                      
76  www.umciechanow.pl 
77  www.mikroporady.pl 
78  http://bip.umciechanow.pl/zamowienia_publiczne/index.html 
79  http://bip.umciechanow.pl/informacje_urzedu/ogloszenia_wydzialow.html 
80  http://bip.umciechanow.pl/informacje_urzedu/programy_strategiczne.html 
81  http://www.umciechanow.pl/dla_przedsiebiorcow/mpzp 
82  http://www.umciechanow.pl/dla_przedsiebiorcow/Warminsko_Mazurska_Specjalna_Strefa_Ekonomiczna 
83  http://www.umciechanow.pl/dla_przedsiebiorcow/srodowisko_i_infrastruktura 
84  umciechanow.pl (podstrona Dla przedsiębiorców i inwestorów). 
85  http://www.umciechanow.pl/dla_przedsiebiorcow/dodaj_firme. 
86  http://www.umciechanow.pl/dla_przedsiebiorcow/firmy. 
87  W latach 2014-2017 (do 31 maja) Urząd Miasta otrzymał z PUP 101 wniosków o staże lub roboty publiczne 

w Urzędzie Miasta lub jednostkach podległych (w 2014 r. 19, w 2015 r. 21, w 2016 r. 34, w 2017 r. 27). 
88  IX Subregionalne Targi Edukacji i Pracy - 11 kwietnia 2017 r., organizowane przez PUP. 

http://www.mikroporady.pl/
http://bip.umciechanow.pl/zamowienia_publiczne/index.html
http://bip.umciechanow.pl/informacje_urzedu/ogloszenia_wydzialow.html
http://bip.umciechanow.pl/informacje_urzedu/programy_strategiczne.html
http://www.umciechanow.pl/dla_przedsiebiorcow/mpzp
http://www.umciechanow.pl/dla_przedsiebiorcow/Warminsko_Mazurska_Specjalna_Strefa_Ekonomiczna
http://www.umciechanow.pl/dla_przedsiebiorcow/srodowisko_i_infrastruktura
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1.16. W okresie objętym kontrolą do priorytetowych obszarów współpracy Miasta 
z organizacjami pozarządowymi określonych w rocznych Programach Współpracy Gminy 
Miejskiej Ciechanów z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego 
zaliczono m.in. zadania z zakresu wspierania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju 
przedsiębiorczości takie jak: promocja idei przedsiębiorczości i społecznej 
odpowiedzialności biznesu, wspieranie inicjatyw na rzecz przedsiębiorczości i współpracy 
trójsektorowej oraz wspieranie działań sprzyjających rozwojowi ekonomii społecznej. Do 
celów szczegółowych programów zaliczono otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność 
oraz kreowanie i wykorzystywanie możliwości, jakie niesie za sobą rozwój ekonomii 
społecznej.  

 (dowód: akta kontroli str. 72-73, 75-79, 516-598, 706, 708-716) 

Miasto nie zlecało zadań publicznych w zakresie ww. obszaru w trybie otwartego konkursu 
ofert, jak w przypadku pozostałych priorytetów współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
Współpraca w zakresie wspierania przedsiębiorczości miała charakter pozafinansowy 
i odbywała się głównie z MIG, zarówno na jej wniosek, jak i z inicjatywy Urzędu Miasta, 
obejmując:  

 w 2014 r. - udział przedstawicieli UM w szkoleniach i konferencjach dot. rozwoju 
ekonomii społecznej organizowanych przez Fundację Inicjatyw Społeczno-
Ekonomicznych; udostępnianie informacji na temat standardów tworzenia 
i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej podczas okresowych spotkań 
z organizacjami pozarządowymi,  

 w 2015 r. - organizacja spotkania organizacji pozarządowych z przedstawicielami MIG 
podczas Tygodnia Aktywności Obywatelskiej na temat społecznej odpowiedzialności 
biznesu, 

 w 2016 r. - współorganizacja I Ciechanowskich Targów Małych Przedsiębiorstw; objęcie 
patronatem Prezydenta Miasta obchodów XXV-lecia MIG; współpraca i patronat 
Prezydenta Miasta nad Ciechanowskim Dniem Przedsiębiorczego Gimnazjalisty, 

 w 2017 r. - na wniosek MIG planowana jest organizacja Ciechanowskiego Tygodnia 
Przedsiębiorczości pod patronatem Prezydenta Miasta w dniach 13-18 listopada. 

Pozostałe pozafinansowe działania były realizowane w miarę potrzeb, jak np. udział 
przedstawicieli MIG w spotkaniach i szkoleniach dot. współpracy gminy z NGO, udział 
przedstawiciela MIG w komisjach konkursowych na realizację zadań publicznych, udział 
przedstawiciela MIG w pracach Ciechanowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 
udzielanie rekomendacji podmiotom ubiegającym się o przyznanie grantów na prowadzenie 
działalności aktywizującej społecznie i zawodowo, doradztwo i pośrednictwo w zakresie 
możliwości udziału w realizacji projektów służących rozwojowi przedsiębiorczości, pomoc 
organizacjom w nawiązywaniu współpracy regionalnej i międzynarodowej 
z przedstawicielami miast partnerskich Ciechanowa, udział przedstawiciela MIG w delegacji 
zagranicznej w mieście Acharnes (Grecja) w celu nawiązania współpracy z organizacjami 
gospodarczymi. 

Zastępca Prezydenta Miasta stwierdziła, że działania powyższe, uzupełnione o działania 
informacyjne Urzędu na stronach internetowych, Miasta sprzyjają rozwojowi różnych form 
aktywności gospodarczej oraz rozwojowi przedsiębiorczości. Ułatwienia w dostępie do 
informacji umożliwiają otwarcie na nowe techniki i rozwiązania innowacyjne, 
a w konsekwencji powodują wzrost konkurencyjności realizowanych przedsięwzięć. 

(dowód: akta kontroli str. 39-42, 77, 706, 708-716) 

W działalności Urzędu Miasta w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

1. Kontrola wykazała, że UM na swojej stronie internetowej nie promował Funduszu oraz 
możliwości finansowych, z których przedsiębiorcy mogą skorzystać. W Urzędzie Miasta nie 
wskazano osoby wraz z odpowiednim wpisem w zakresie obowiązków, bezpośrednio 
odpowiedzialnej za współpracę z Funduszem. W okresie objętym kontrolą tylko jeden 
przedsiębiorca z terenu Miasta skorzystał z poręczenia Funduszu. W trakcie kontroli89 do 
zakresu obowiązków dwóch pracowników UM zajmujących stanowiska ds. Spółek 

                                                      
89  27 czerwca 2017 r. 

Ustalone 

nieprawidłowości  
 

Uwagi dotyczące 

badanej działalności  
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Komunalnych i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta włączono nadzór oraz 
monitorowanie działalności spółek z Gminy Miejskiej Ciechanów (m.in. Mazowiecki Fundusz 
Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o.). 

(dowód: akta kontroli str. 629-684, 701-702, 840-886) 

Prezydent Miasta wyjaśnił, że Miasto podejmowało we współpracy z Funduszem działania, 
które miały na celu rozpropagowanie w środowiska przedsiębiorców możliwości korzystania 
z pomocy Funduszu, co odbywało się w trakcie spotkań władz Miasta ze społecznością 
lokalną. Wyjaśnił ponadto, że na stronie internetowej Miasta nie umieszczono informacji na 
temat Funduszu przez przeoczenie oraz że zadanie dotyczące nadzoru i monitorowania 
działalności Funduszu zostało włączone do zakresu stanowiska ds. spółek komunalnych 
i nadzoru właścicielskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 600, 604, 791, 794) 

Zdaniem NIK wykorzystanie wszystkich możliwości promowania Funduszu, w tym poprzez 
strony internetowe Urzędu, może zwiększyć zainteresowanie przedsiębiorców tego typu 
pomocą.  

2. NIK wskazuje na nieścisłości w sprawozdaniach z realizacji Programu Współpracy 
Gminy Miejskiej Ciechanów z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego 
w 2014 r., 2015 r. i 2016 r. Stwierdzono w nich bowiem, że Gmina ogłosiła otwarty konkurs 
ofert na realizację zadań wskazanych w Programie współpracy jako zadania priorytetowe 
mimo, że w stosunku do priorytetu dotyczącego wspierania rozwoju gospodarczego, w tym 
rozwoju przedsiębiorczości, takich konkursów nie ogłoszono. Ponadto sprawozdania 
w części dotyczącej pozafinansowej współpracy z organizacjami pozarządowymi nie 
zawierają żadnych informacji o sposobie realizacji priorytetu dotyczącego wspierania 
rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości. 

(dowód: akta kontroli str. 72-73, 75-79, 516-598, 706, 708-716) 

Prezydent Miasta wyjaśnił, że na zadania z zakresu wspierania rozwoju gospodarczego, 
w tym rozwoju przedsiębiorczości - również określone w Programie jako obszary 
priorytetowe - nie przewidziano środków w budżecie miasta. W ciągu lat objętych kontrolą 
w przedmiotowym zakresie nie wpłynęły do Urzędu oferty w trybie pozakonkursowym, co 
przewiduje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a co w przypadku 
uznania celowości zadania, powodowałoby konieczność ogłoszenia konkursu w trybie 
przewidzianym ustawą. Prezydent Miasta wyjaśnił ponadto, że sprawozdania z realizacji 
programu współpracy gminy (….) obejmują przede wszystkim działania o charakterze 
finansowym, gdzie zaangażowanie miasta dokumentowane jest w formie umów lub 
porozumień. Sprawozdania obejmują też te z form współpracy pozafinansowej, które mają 
charakter ciągły i systemowy. Zdarzenia o charakterze jednostkowym i sporadycznym 
podejmowane przez różne, odpowiedzialne merytorycznie wydziały Urzędu Miasta nie są 
ujmowane w rocznych sprawozdaniach.  

(dowód: akta kontroli str. 710) 

Zdaniem NIK, wobec uznania współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie 
wspierania rozwoju gospodarczego za obszar priorytetowy oraz prowadzonych w szerokim 
zakresie pozafinansowych form współdziałania w tym obszarze (których nie można uznać 
za sporadyczne), informacja dotycząca tych działań powinna znaleźć odzwierciedlenie 
w składanych Radzie Miasta sprawozdaniach z realizacji Programu. Sprawozdania 
z realizacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów z Podmiotami Prowadzącymi 
Działalność Pożytku Publicznego za 2014 r., 2015 r. i 2016 r. powinny zawierać rzetelną 
informację o nierealizowaniu zadań priorytetowych w ramach konkursu ofert. 

W ocenie NIK Miasto stwarza warunki dla rozwoju i wspierania przedsiębiorczości. W Strategii 
Miasta określone zostały cele strategiczne, operacyjne i zadania do ich realizacji, dotyczące 
rozwoju gospodarczego, szczególnie tworzenia warunków do inwestowania, dookreślone 
następnie w pozostałych dokumentach planistycznych. Poprzez wprowadzenie ulg 
w podatkach Miasto prowadziło politykę podatkową zachęcającą przedsiębiorców do 
inwestowania. Wprowadzenie nowych terenów do WMSSE poszerzyło obszary usługowe 
i przemysłowe na terenie Miasta. Dzięki realizacji projektów współfinansowanych z budżetu 
UE i budżetu państwa Miasto działa na rzecz poprawy warunków prowadzenia działalności 
gospodarczej. Miasto posiadało również odpowiednie narzędzia infrastrukturalne oraz 

Ocena cząstkowa 
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podejmowało działania w zakresie współpracy z przedsiębiorcami i pozyskiwania nowych 
inwestorów.  

2. Organizacja monitoringu i oceny efektów wspierania 
przedsiębiorczości przez gminę i wykorzystania tych ocen 
w modyfikacji realizowanych działań 

2.1. Sposób monitorowania został określony w pkt. 10 Strategii 2008 i Strategii 2016 
pn. Wdrażanie, monitoring i aktualizacja strategii. Zgodnie ze Strategią 2008 Prezydent 
Miasta miał przedkładać Radzie Miasta sprawozdania: w układzie rocznym dla realizacji 
zadań oraz w układzie czteroletnim dla celów operacyjnych i strategicznych. W Strategii 
2016 przyjęto, że monitoring będzie prowadzony w układzie: rocznym dla realizacji zadań 
wynikających z PR oraz pięcioletnim dla oceny realizacji celów operacyjnych 
i strategicznych. Prezydent Miasta miał przedkładać Radzie Miasta sprawozdania 
w kwietniu każdego roku odpowiednio za okres roczny lub/i pięcioletni. 

(dowód: akta kontroli str. 222-237, 404-423) 

Za prawidłowe i skuteczne realizowanie Strategii odpowiedzialny był Prezydent Miasta, 
który miał za zadanie stworzenie w tym celu odpowiednich mechanizmów wdrażania, 
monitoringu, oceny i aktualizacji Strategii. Nadzór nad realizacją Strategii pełniła Rada 
Miasta, która na wniosek Prezydenta uchwalała zmiany w jej zapisach. Monitoringiem 
i oceną efektów realizacji Strategii oraz programów i planów strategicznych takich jak PR, 
LPR i Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, zajmował się Wydział Pozyskiwania Środków 
Zewnętrznych i Działań Strategicznych Urzędu Miasta. Kierownik Wydziału odpowiadał za 
monitoring i ewaluację dokumentów strategicznych, uczestniczył w posiedzeniach komisji 
oraz sesjach Rady Miasta, a także podejmował działania związane z aktualizacją 
dokumentów. Gromadzone i analizowane w Wydziale wskaźniki i informacje służyły 
określaniu nowych celów i działań niezbędnych dla rozwoju Miasta i pozwoliły opracować 
spójne ze sobą aktualizacje dokumentów strategicznych w 2016 r. Wyniki monitoringu 
realizacji celów i zadań w zakresie wspierania przedsiębiorczości ujętych w dokumentach 
strategicznych były wykorzystywane do ich aktualizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 222-237)  

2.3. Sposób monitorowania PR 2011-2015 i PR 2016-2020 określono w pkt 11 p.n. Sposoby 
monitorowania, aktualizacji, oceny i komunikacji społecznej. Zgodnie z PR 2016-2020 
ocena i wnioski z realizacji zadań będą przedstawiane przez kierowników odpowiedzialnych 
komórek organizacyjnych w formie raportów Prezydentowi Miasta w okresach rocznych za 
każdy rok kalendarzowy w lutym kolejnego roku, a Prezydent Miasta będzie przedstawiał 
Radzie Miasta ocenę stopnia realizacji PR za rok ubiegły w II kwartale (kwiecień) kolejnego 
roku kalendarzowego. Przyjęto, że PR będzie corocznie aktualizowany ze względu na 
konieczność dostosowania zamierzeń do potrzeb i możliwości finansowych (w PR 2011-
2015 przyjęto że odpowiedzialni kierownicy komórek organizacyjnych będą przedstawiali 
ocenę i wnioski z realizacji PR w okresach półrocznych, a Prezydent Miasta będzie 
przedstawiał Radzie Miasta ocenę stopnia realizacji PR w IV kwartale kolejnego roku). 

Zasady monitoringu LPR 2005-2023 określono w rozdziale 8. p.n. System monitoringu 
skuteczności działań i system wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu 
programu rewitalizacji. Zostały one powiązane z monitorowaniem Strategii i miały się 
opierać na bieżącej analizie stopnia zmian zachodzących w obszarze rewitalizacji. 
Koordynatorem LPR był Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań 
Strategicznych, w ramach którego działa Zespół ds. rewitalizacji złożony z trzech osób. 
Raport z monitoringu miał być sporządzany minimum raz na trzy lata. Prezydent Miasta 
winien przedkładać Radzie Miasta wyniki Raportu w kwietniu następującym po roku, 
w którym przypadł 3 letni okres monitoringu (razem ze sprawozdaniem z realizacji Strategii). 

W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Ciechanów (przyjętym w 2016 roku) 
minimalna częstotliwość sporządzania raportów monitoringowych została zaplanowana na 
okres dwuletni. 

(dowód: akta kontroli str. 222-237, 404-428, 887-896) 

2.4. W Strategii 2008 i Strategii 2016 przyjęto zasadę, że zawarte są w niej kierunki rozwoju 
oraz odpowiednio ogólnie zadania. Jak zapisano w konsekwencji do mierników nie ustalono 
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wartości docelowych. Sposoby realizacji zapisów strategii określono w odrębnych 
dokumentach m.in. PR, tworzonego na okresy 5 letnie, LPR i Planie Gospodarki 
Niskoemisyjnej. Dokumenty te razem z dokumentami budżetowymi, w tym WPF, precyzują 
zasady hierarchizacji zadań, terminy ich realizacji, nakłady, źródła finansowania i podmioty 
odpowiedzialne za ich realizację. 

Przyjęto następujące wskaźniki monitorowania wspierania przedsiębiorczości: 

 w Strategii 2008 dla celu strategicznego 1 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie 
warunków do powstawania miejsc pracy, monitorowane były następujące wskaźniki: 
[1] zaangażowany kapitał w życiu gospodarczym Miasta, [2] stopa bezrobocia, 
[3] liczba MSP, [4] dochody osób fizycznych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, 
[5] dochody budżetu miasta (podatek od osób fizycznych i prawnych, wpływy 
z prywatyzacji), [6] liczba wspólnych przedsięwzięć w ramach PPP, [7] powstanie 
planu zagospodarowania przestrzennego, [8] powierzchnia uzbrojonych terenów, 
przygotowanych do sprzedaży pod nowe inwestycje, [9] wpływy do budżetu miasta 
z tytułu sprzedaży gruntów i podatków od nieruchomości, [10] liczba miejsc pracy, 
powstałych wskutek realizacji wymienionych w celu zadań, [11] powierzchnia 
obszarów zrewitalizowanych na terenie dzielnicy przemysłowej, [12] liczba osób 
korzystających z oferty organizacji pozarządowych i Urzędu Miasta, [13] liczba 
inicjatyw podejmowanych wspólnie z organizacjami pozarządowymi, [14] liczba 
absolwentów szkół wyższych, [15] uzyskanie i utrzymanie certyfikatu ISO 9001, 
[16] liczba uzasadnionych skarg na działalność administracji samorządowej, [17] czas 
obsługi interesantów i wydawania decyzji administracyjnych. 

 w Strategii 2016 dla celu strategicznego 1 Tworzenie warunków do rozwoju 
gospodarczego i wzrostu przedsiębiorczości monitorowane były następujące 
wskaźniki: [1] liczba działających przedsiębiorstw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 
w wieku produkcyjnym, [2] stopa bezrobocia, [3] liczba MSP, [4] dochody budżetu 
Miasta, [5] liczba wspólnych przedsięwzięć w ramach PPP, [6] liczba/powierzchnia 
zaktualizowanych i opracowanych MPZP, [7] liczba inicjatyw podejmowanych wspólnie 
z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, [8] liczba produktów edukacyjnych, 
[9] liczba podjętych inwestycji w obszarze edukacji, [10] utrzymanie certyfikatu 
ISO 9001 i doskonalenie systemu, [11] liczba uzasadnionych skarg na działalność 
administracji samorządowej, [12] czas obsługi interesantów i wydawania decyzji 
administracyjnych, [13] liczba przedsięwzięć podejmowanych z innymi JST, 
[14] statystyka wejść na stronę internetową Urzędu Miasta. W odniesieniu do celu 
strategicznego 2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych: [1] liczba obszarów 
problemowych, [2] liczba podjętych działań rewitalizacyjnych, [3] liczba inicjatyw w celu 
pobudzenia aktywności społecznej, [4] liczba działań inwestycyjnych realizowanych na 
obszarach rewitalizowanych, [5] powierzchnia zagospodarowanych terenów zielonych. 

 W PR 2011-2015 i PR 2016-2020 monitorowana była realizacja zadań opisanych 
w części 1.4. niniejszego wystąpienia. 

 W LPR 2005-2023 monitorowane były dla obszaru rewitalizacji, dla celu 
szczegółowego 3 Aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji 
prowadząca do ożywienia gospodarczego i zagospodarowania obiektów 
zaniedbanych, w tym poprzemysłowych, następujące wskaźniki wraz z zaplanowaną 
do osiągnięcia wartością liczbową: [1] procentowa zmiana wartości podatku 
dochodowego (rok bazowy 2008), [2] udział osób bezrobotnych w ludności ogółem, 
[3] udział długotrwale bezrobotnych w bezrobotnych ogółem, [4] liczba podmiotów 
gospodarczych na 1000 mieszkańców, [5] średni podatek dochodowy (PIT: 28, 36, 
36L) w odniesieniu do liczby przedsiębiorstw; monitorowane wskaźniki miały określone 
wartości bazowe i docelowe. 

 W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ciechanów wskaźniki monitoringu dla 
sektora handlu, usług i przedsiębiorstw były następujące: [1] zużycie energii 
elektrycznej, ciepła sieciowego oraz paliw, emisja CO2, [2] ilość wykorzystywanej 
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 

(dowód: akta kontroli str. 222-237, 404-428) 
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2.5. Miasto systematycznie monitorowało zmiany w ramach poszczególnych zadań oraz 
wyznaczonych celów, zgodnie z zapisami o zasadach monitoringu zawartymi 
w dokumentach strategicznych. W latach 2014-2017 przeprowadzano coroczne 
Monitorowanie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego miasta Ciechanów w oparciu 
o Plan Rozwoju Lokalnego miasta Ciechanów. Organizacja monitoringu i oceny efektów 
podstawowych dokumentów strategicznych i programowych obejmujących wspieranie 
przedsiębiorczości została określona odrębnie dla każdego dokumentu strategicznego, ale 
jako spójny system dla wszystkich celów i zadań. 

W latach 2014-2017 Prezydent Miasta, zgodnie z przyjętymi założeniami, przedkładał 
Radzie Miasta90 następujące dokumenty wynikające z przeprowadzonego monitoringu: 

 w 2014 r. Monitorowanie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego miasta 
Ciechanów do 2013 roku „Zrównoważony rozwój wyzwaniem XXI wieku”, 

 w 2015 r. Monitorowanie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego miasta 
Ciechanów z uwzględnieniem realizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Ciechanów 
w latach 2011-2015” (wg stanu na 31 sierpnia 2015 r.), 

 w 2016 r. Monitorowanie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego miasta 
Ciechanów z uwzględnieniem realizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Ciechanów 
w latach 2011-2015” (wg stanu na październik 2016 r.), 

 w 2017 r. Monitorowanie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego miasta 
Ciechanów w oparciu o „Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Ciechanów w latach 2016-
2020” (wg stanu na kwiecień 2017 r.). 

Każdy ww. dokument był tematem obrad wszystkich komisji Rady Miasta przed obradami 
sesyjnymi. 

(dowód: akta kontroli str. 222-237, 404-428) 

Z analizy ww. sprawozdań wynikało, że w większości przypadków założone cele i zadania 
zostały zrealizowane, część została przesunięta w czasie ze względu na zmianę przepisów 
lub okoliczności. Miasto odstąpiło lub przesunęło w czasie realizację zadań określonych 
w PR 2011-2015, i tak m.in.: odstąpiono od sporządzenia MPZP Aleksandrówka i Centrum 
w związku z protestami mieszkańców oraz przesunięto w czasie realizację pięciu zadań91 
w ramach infrastruktury komunikacyjnej i gospodarki wodno-ściekowej w związku z brakiem 
środków finansowych w budżecie Miasta. Z planowanych na 2016 r. działań określonych 
w PR 2016-2020, Miasto zrezygnowało z realizacji jednego zadania92 w ramach 
infrastruktury komunikacyjnej i gospodarki wodno-ściekowej z powodów technicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 887-896) 

W działalności Urzędu Miasta w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości i nie sformułowano uwag. 

W ocenie NIK Miasto, zgodnie z przyjętymi zasadami monitorowało wdrażanie zapisów 
Strategii dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i PR zawierającego szczegółowe zadania 
realizacyjne, jak również inne przyjęte dokumenty strategiczne i planistyczne, które miały 
wpływ na ten rozwój. Monitoringiem zajmowała się wyznaczona w Urzędzie Miasta komórka 
organizacyjna. Prezydent Miasta corocznie przedkładał Radzie Miasta sprawozdania 
z monitoringu, która nie wnosiła do nich uwag. 

3. Działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości oraz efekty 
tych działań 

3.1. W okresie objętym kontrolą dokonano aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta, opracowano i przyjęto sześć MPZP oraz 

                                                      
90  Terminy sesji Rady Miasta: 29 października 2014 r., 29 października 2015 r., 27 października 2016 r., 

27 kwietnia 2017 r. 
91  Opracowanie dokumentacji zadania Krubin II etap – budowa ul. Krucza, Ludowa, Wrzosowa, Żytnia 

z przyległymi terenami; Opracowanie dokumentacji i budowa drogi łączącej ul. Kolbego z ul. Graniczną 
z chodnikami, ścieżką rowerową, oświetleniem i odwodnieniem; Opracowanie dokumentacji i przebudowa 
ul. Wiklinowej z chodnikami, oświetleniem i odwodnieniem; Opracowanie dokumentacji i budowa łącznika 
drogowego od pętli do ul. Powstańców Wlkp z chodnikami, oświetleniem i odwodnieniem; Opracowanie 
dokumentacji i budowa łącznika drogowego od pętli do ul. Zagumiennej z chodnikami, oświetleniem 
i odwodnieniem. 

92  Modernizacja filtrów Dyna Sand do II-stopniowej filtracji SUW ul. Gostkowska. 
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rozszerzono Podstrefę Ciechanowską WMSSE o 4,2419 ha gruntów, stanowiących 
własność Miasta. Ogłoszono przetarg na sprzedaż działek wchodzących w skład WMSSE93. 
Miasto w 2015 roku zainwestowało w budowę drogi wewnętrznej, prowadzącej od 
ul. Robotniczej w kierunku północnym, do granicy Kompleksu 5 Podstrefy. Koszt realizacji 
drogi o długości 165 m wyniósł 253 tys. zł. Pozostałe kompleksy mają zapewnione 
połączenie z układem komunikacyjnym Miasta, nie wymagają także dodatkowych inwestycji 
w uzbrojenie. 

Na obszarach objętych w/w MPZP, Miasto przystąpiło do budowy ulicy Rzeczkowskiej94, 
powstał budynek usługowy serwisu blacharsko-lakierniczego95 oraz budynek handlowo-
usługowy przy ul. Sienkiewicza96. Ponadto Miasto przystąpiło do budowy drogowo-
kolejowego węzła przesiadkowego, targowiska miejskiego okresowego i hali targowej 
z infrastrukturą, położonych przy ulicy Sienkiewicza97. 
 (dowód: akta kontroli str. 27-28, 52-55, 118-124, 238-239, 251-403, 429-450,705-708, 773, 

776, 781-782, 954, 962-963, 1069-1070) 

3.2. Z udostępnionej zakładki dla przedsiębiorców w celu ich prezentacji na stronie 
internetowej Miasta, skorzystało 148 firm. W wyniku doskonalenia pracy Urzędu Miasta 
w zakresie wspierania przedsiębiorców, utworzono Referat Obsługi Przedsiębiorców 
i w jego ramach Punkt informacji dla przedsiębiorców i osób planujących rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, jak również Punkt Wsparcia Inicjatyw „Rozwój przez projekty”, 
w ramach Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań Strategicznych. 

Prezydent Miasta poinformował, że w wyniku realizowanej polityki wspierania 
przedsiębiorczości na terenie Miasta zarejestrowało rozpoczęcie działalności czterech 
przedsiębiorców98 deklarujących powstanie łącznie powyżej 200 nowych miejsc pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 140-208, 423-427, 492-499, 963-964) 

3.3. W latach 2014-2017 w Urzędzie Miasta realizowane były praktyki zawodowe oraz staże 
dla uczniów i studentów umożliwiające zdobycie doświadczenia na rynku pracy. W 2017 r. 
zorganizowano trzymiesięczne pilotażowe praktyki dla 20 studentów z PWSZ99, a w latach 
2014-2017 praktyki zawodowe dla ośmiu uczniów z Zespołu Szkół nr 1 im. Gen Józefa 
Bema w Ciechanowie100. 

Zastępca Prezydenta Miasta poinformowała, że Miasto dba o rozwój uczelni i o zapewnienie 
studentom coraz lepszych warunków kształcenia, ponieważ prężnie działający ośrodek 
akademicki stanowi duży potencjał dla firm i przedsiębiorców subregionu ciechanowskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 74, 79-80, 82-105, 791, 794-795) 

W okresie objętym kontrolą w UM zorganizowano 26 staży dla osób kierowanych przez 
PUP101. 

(dowód: akta kontroli str. 1041-1052) 

W ramach realizacji zadania Aktywna integracja drogą do zatrudnienia zawartego w LPR 
2005-2023, zrealizowano staże u 13 przedsiębiorców z Miasta. 

 (dowód: akta kontroli str. 222-237, 1063) 

3.4. W latach 2014-2017 (do 21 czerwca) jeden przedsiębiorca skorzystał z poręczenia 
Funduszu na kwotę 160 tys. zł (po 80 tys. zł w 2014 r. i 2015 r.), a dwóch w latach 2012-
2013 na kwotę 115 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 600, 604, 632-634, 701-702, 840) 

                                                      
93  Datę przetargu wyznaczono na 16 sierpnia 2017 r. 
94  Zakończono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowę 

ulicy Rzeczkowskiej, 12 maja 2017 r. wyłoniono wykonawcę. 
95  Inwestycja zrealizowana przez Jarzyński Auto-Serwis Sp . z o.o. 
96  Inwestycja zrealizowana przez Lidl Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. 
97  Zakończono postępowanie przetargowe, 22 marca 2017 r. wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto inwestycję. 
98  W 2015 r. NORCO SPECTRA ok. 100 miejsc pracy, w 2016 r. LIDL ok. 20 i McDonald Polska Sp. z o.o. 

ok. 60, w 2017 r. CHROMAVIS SERVICE Sp. z o.o. (na obszarze WMSSE) minimum 20. 
99  Na podstawie umowa nr 1/2017/UI na pilotażowe praktyki zawodowe z 23 stycznia 2017 r., w ramach 

Projektu Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych, finansowanego 
z funduszy UE w ramach PO WER – Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju.  

100  W 2014 r. czterech uczniów, w 2015 r. dwóch, w 2017 r. dwóch (sześciu było uczniami klasy III specjalności 
technik informatyk). 

101  W 2014 r. 13 osób, w 2015 r. siedem osób, w 2016 r. cztery osoby i w 2017 r. dwie osoby. 
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3.5. W wyniku wprowadzonych w 2014 r. i 2015 r. zwolnień z podatku od nieruchomości dla 
przedsiębiorców realizujących na terenie Miasta nowe inwestycje i tworzących nowe 
miejsca pracy oraz w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej z pomocy de minimis 
skorzystało dwóch przedsiębiorców (spośród czterech zgłaszających) na kwotę 30 932,89 zł 
(w 2015 r. 23 504,89 zł, w 2017 r. 7 428,00 zł). 

(dowód: akta kontroli str. 80-81, 106-117, 209-221, 717-733, 1115-1116, 1124-1131) 

W wyniku wprowadzenia w 2017 r. preferencyjnej stawki w podatku od nieruchomości od 
budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, gdzie zróżnicowana stawka podatku 
stanowiła pomoc de minimis, z pomocy do 31 maja skorzystał jeden podatnik na kwotę 
3 094 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 31-36, 80-81, 209-221, 717-718, 792, 797-798) 

Prezydent Miasta poinformował, że podatek od nieruchomości i podatek od środków 
transportowych jest instrumentem wspierania przedsiębiorczości. Obniżenie podatków 
zachęca przedsiębiorców do rozwijania działalności w Mieście a także sprawia, że 
Ciechanów jest bardziej konkurencyjny dla potencjalnych nowych inwestorów. Obniżone 
stawki podatku od środków transportowych przyniosły efekty w postaci zwiększonej liczby 
pojazdów do opodatkowania (z 1034 w 2014 r. do 1094 w 2016 r.). Rada Miasta ustalając 
stawki brała pod uwagę wysokość stawek podatku od środków transportowych w sąsiednich 
gminach. UM rozważa podjęcie działań w celu dokonania bardziej szczegółowej oceny 
prowadzonej polityki podatkowej i jej wpływu na działalność gospodarczą na terenie Miasta.  

(dowód: akta kontroli str. 792, 797-798) 

3.6. W wyniku zastosowanych w okresie kontrolowanym ulg w formie umorzenia zaległości 
podatkowych, odroczenia lub rozłożenia na raty płatności lub zaległości podatkowej: 

 w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych umorzono102 łącznie kwotę 
75 031,0 zł, rozłożono na raty103 łącznie kwotę 463 545,75 zł, odroczono zaległości104 
w wysokości 51 202,54 zł, 

 w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych rozłożono na raty105 kwotę 
7 252,96 zł, odroczono zaległości106 w wysokości 304 030,60 zł, 

 w zakresie podatku od środków transportowych umorzono107 łącznie kwotę 4 616,00 zł 
i odroczono zaległości108 w wysokości 7 665,00 zł. 

Analiza 21 wydanych decyzji (w tym 5 odmownych) wykazała, że były rzetelnie 
udokumentowane i uzasadnione.  

(dowód: akta kontroli str. 33-36, 125-127, 719-726, 1115-1123) 

3.7. Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 125/2016109, zawarto jedną umowę 
dzierżawy110 na obiekt wraz z gruntem, dzięki czemu przedsiębiorca ponosił niższe 
miesięczne wydatki za czynsz dzierżawny w kwocie brutto 1 814,92 zł. 
Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 47/2017111 zawarto 18 umów na 
dzierżawę gruntu pod budkami handlowymi na terenie Targowiska Miejskiego przy 
ul. Płońskiej, w których w oparciu o § 1 pkt 6 tego zarządzenia, zastosowano preferencyjne 
stawki czynszu dzierżawnego. 

                                                      
102  W 2014 r. jedna ulga na kwotę 4 715,00 zł; w 2015 r. dwie na kwotę 70 316,00 zł. 
103  W 2014 r. dwie ulgi na kwotę 343 081,00 zł;  w 2015 r. dwie na kwotę 120 464,75 zł. 
104  W 2016 r. dwie ulgi na kwotę 51 202,54 zł. 
105  W 2015 r. jedna ulga na kwotę 656,00 zł; w 2016 r. dwie na kwotę 6 596,96 zł. 
106  W 2014 r. jedna ulga na kwotę 193 760,60 zł; w 2015 r. jedna na kwotę 110 270,00 zł. 
107  W 2015 r. jedna ulga na kwotę 4 616,00 zł. 
108  W 2016 r. jedna ulga na kwotę 7 665,00 zł. 
109  Zarządzenie Nr 125/2016 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie określenia 

minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej 
Ciechanów położonych na terenie Targowiska Miejskiego w Ciechanowie przy ul. Płońskiej i Bazaru 
Osiedlowego BLOKI w Ciechanowie przy ul. Henryka Sienkiewicza. Zgodnie z zarządzeniem w przypadku 
nieuzyskania w przetargu stawki minimalnej, czynsz dzierżawny może być ustalony w oparciu o najwyższą 
stawkę uzyskaną w tym przetargu, nawet w przypadku złożenia jednej oferty. 

110  Umowa dzierżawy z dnia 28 lipca 2016 r. na obiekt wraz gruntem o pow. 157 m2 na terenie Bazaru 
Osiedlowego BLOKI, stawka minimalna wg zarządzenia 18,45 zł/m2 brutto, stawka ze złożonej oferty 6,89 zł 
brutto. 

111  Zarządzenie Nr 47/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia stawek 
czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Ciechanów 
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Analiza umowy dzierżawy na obiekt wraz gruntem oraz pięciu umów na dzierżawę gruntu 
pod budkami112 wykazała, że wszystkie umowy spełniają zasady określone w zarządzeniach 
Prezydenta Miasta oraz nie naruszają postanowień zawartych w odpowiednich uchwałach 
Rady Miasta. 

(dowód: akta kontroli str. 28-31, 45-47, 51, 451-471, 734-772) 

3.8. Miasto udzieliło wsparcia producentom rolnym poprzez dotację celową z realizacji 
wypłat zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego113. W latach 
2014-2017 (do 31 maja) dotację otrzymało 273 producentów rolnych na kwotę 131 379,52 zł 
(w 2014 r. - 62 na kwotę 28 536,71 zł, w 2015 r. - 74 na kwotę 35 719,79 zł, w 2016 r. - 87 
na kwotę 40 665,49 zł, w 2017 r. - 50 na kwotę 26 457,53 zł). W ww. okresie odbyła się 
jedna kontrola zewnętrzna dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przeprowadzona przez Mazowiecki 
Urząd Wojewódzki114. Sformułowano wnioski pokontrolne, a o sposobie ich realizacji 
Prezydent Miasta poinformował jednostkę, która dokonała kontroli115. 

(dowód: akta kontroli str. 792-793, 799-800, 815-839, 895-896) 

3.9. W okresie objętym kontrolą Miasto brało udział w przedsięwzięciach promujących 
przedsiębiorczość i ukierunkowanych na pozyskiwanie inwestorów takich, jak: 
[1] zorganizowanie w październiku 2015 r. we współpracy z MIG I Ciechanowskiego Forum 
Gospodarczego, podczas którego zaprezentowany został Program Miasta Ciechanów 
„Wspierać przedsiębiorczość”, w którym zawarto szereg finansowych i niefinansowych 
instrumentów wspierania inwestorów, [2] patronowanie konferencji „Więcej nowych miejsc 
pracy w regionie", którą w UM zorganizowała Fundacja Polski Kongres Gospodarczy, 
[3] uczestniczenie w akcji społecznej „Energetyka obywatelska”, [4] zorganizowanie w lutym 
2016 r. I Ciechanowskich Targów Małych Przedsiębiorstw, podczas którego wystawcy 
prezentujący swoje produkty mieli szansę na umocnienie pozycji na rynku, dotarcia do 
nowych potencjalnych klientów, nawiązania nowych kontaktów biznesowych, poznania 
potrzeb i oczekiwań, porównania swoich ofert oraz wymianę doświadczeń. 
Ponadto Prezydent Miasta brał udział w konferencjach, kongresach i debatach, które służyły 
promocji Miasta oraz nawiązywaniu kontaktów, m.in. w: 2015 r. w Europejskim Kongresie 
Gospodarczym w Katowicach (również w 2016 r. i 2017 r.), Regionalnej Konferencji „WPGO 
województwa mazowieckiego" w Warszawie, Europejskim Kongresie Samorządów 
w Krakowie (również w 2016 r.), Kongresie Regionów we Wrocławiu, konferencji prasowej 
dotyczącej inwestycji firmy NORCO w Ciechanowie; w 2016 r. w konferencji Polska 
a gospodarka o obiegu zamkniętym zorganizowana przez Firmę NOVAGO w Ożarowie 
Mazowieckim, Konferencji Podatkowe i prawne wyzwania dla samorządu w 2016 r. 
w Warszawie. 

 (dowód: akta kontroli str. 39-42, 48) 

Miasto było patronem projektu „Aktywna integracja drogą do zatrudnienia” zrealizowanego 
w latach 2016-2017 przez PCK Oddział Rejonowy w Ciechanowie, którego wsparciem 
objęto 200 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

(dowód: akta kontroli str. 946-947) 

                                                      
112  Umowy pomiędzy Miastem a dzierżawcami zawarte 24 maja 2017 r. wybrane do badania na podstawie 

osądu kontrolera wg największych pow. gruntu: 1) pow. gruntu 118,21 m2, niższy miesięczny wydatek 
przedsiębiorcy o 726,99 zł brutto (miesięczna kwota czynszu dzierżawnego po zastosowaniu preferencyjnej 
stawki wyniosła 1 453,98 zł brutto, stawka podstawowa 2 180,97 zł); 2) pow. gruntu 77,00 m2, niższy 
miesięczny wydatek przedsiębiorcy o 473,55 zł brutto (czynsz 947,10 zł brutto, bez zastosowania ulgi 
wynosiłaby 1 420,65 zł); 3) pow. gruntu 43,05 m2, niższy miesięczny wydatek przedsiębiorcy o 264,75 zł 
brutto (czynsz 529,52 zł brutto bez zastosowania ulgi wynosiłby 794,27 zł); 4) pow. gruntu 42,15 m2, niższy 
miesięczny wydatek przedsiębiorcy o 259,22 zł brutto (czynsz 518,45 zł brutto bez zastosowania ulgi 
wynosiłby 777,67 zł); 5) pow. gruntu 40,87 m2, niższy miesięczny wydatek przedsiębiorcy o 251,35 zł brutto 
(czynsz 502,70 zł brutto bez zastosowania ulgi wynosiłby 754,05 zł). 

113  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie 
przekazywania gminom dotacji celowej na postepowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1339). 

114  Kontrola WK-C.431.11.1.2015, obejmowała okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, a czynności 
kontrolne w Urzędzie Miasta przeprowadzone były w dniach 22-29 lipca 2015 r. 

115  Wystąpienie pokontrolne Wojewody Mazowieckiego z 2 marca 2016 r., znak WK-C.431.11.1.2015; 
odpowiedź na wystąpienie pokontrolne Prezydenta Miasta Ciechanów z 5 kwietnia 2016 r., znak 
PMZ.1710.14.2015. 
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Na przedsięwzięcia promujące Miasto, przedsiębiorczość i działania skierowane do nowych 
inwestorów wydatkowano w okresie kontrolowanym kwotę 10 380,03 zł (w 2014 r. środków 
nie wydatkowano, w 2015 r. - 8 674,67 zł, w 2016 r. - 883,99 zł, w 2017 r. do 31 maja - 
821,37 zł). 

(dowód: akta kontroli str. 1037-1038, 1040) 

3.10. Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO (jednostka organizacyjna Miasta) 
w latach 2015-2017 zorganizował 17 jarmarków odbywających się w centrum, 
współpracując przy ich organizacji ze 125 przedsiębiorcami.  

(dowód: akta kontroli str. 948-952) 

3.11. W latach 2014-2017 w ramach realizacji celów operacyjnych zawartych w celu 
strategicznym nr 1 Strategii oraz zadań zawartych w PR, Miasto prowadziło następujące 
inwestycje służące m.in. poprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej: 
a) Poprawa regionalnego systemu transportowego przez budowę w Ciechanowie pętli 

łączącej drogi krajowe nr 50 i 60, drogi wojewódzkie nr 617 i 615 oraz siedem dróg 
powiatowych, realizowana w latach 2005-2015116. Realizacja zadania zwiększyła 
atrakcyjność inwestycyjną Miasta m.in. poprzez dostęp do nowych terenów 
inwestycyjnych na terenie dzielnicy przemysłowej oraz poprawiła skomunikowanie 
dzielnicy przemysłowej z pozostałą częścią Miasta, wskutek połączenia pętli ze 
zrealizowanymi przez PKP PLK wiaduktami drogowymi. 

b) Zagospodarowanie pasażu Marii Konopnickiej wraz z przyległym terenem, realizowana 
w latach 2014-2017 (planowane zakończenie)117. Teren zostanie wykorzystany na 
prowadzenie działalności gospodarczej, a jednym z jego elementów jest budowa 
ogólnodostępnych parkingów, które ułatwią dostęp do działalności usługowej i handlowej 
prowadzonej na deptaku przy ul. Warszawskiej.  

c) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa chodnika od bazarku do 
hipermarketu Kaufland, zrealizowane w 2015 r.118. 

d) Budowa ulic łączących tzw. „pętlę miejską” z ulicą Powstańców Wielkopolskich, 
zrealizowana w 2016 r.119. 

e) W ramach Regionalnego Instrumentu Terytorialnego, opracowano w 2015 r. 
dokumentację projektowo-kosztorysową120 na następujące zadania inwestycyjne: 

 budowę drogowo-kolejowego węzła przesiadkowego w rejonie dworca PKP wraz 
z budową ul. Sienkiewicza, 

 budowę dwóch dróg gminnych łączących tereny dzielnicy przemysłowej z układem 
obwodowym Miasta mającym połączenie z siecią TEN-T, 

 zadanie pt. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez budowę w Ciechanowie 
nowej drogi gminnej od ronda Solidarności do wpięcia w miejski układ obwodowy 
mający połączenie z siecią TEN-T, 

f) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej hali targowej przy ul. Sienkiewicza 
w sąsiedztwie dworca PKP – zrealizowane w 2015 r.121. 

                                                      
116  Łączna kwota poniesionych wydatków wyniosła 162 832 347,94 zł, w tym środki z UE 116 450 017,59 zł, 

środki własne Miasta 40 152 282,47 zł, z emisji obligacji sfinansowano 6 231 124,88 zł. W 2014 r. łączne 
wydatki wyniosły 38 127 510,70 zł (w tym środki UE – 26 610 306,21 zł, środki własne Miasta 
7 556 641,61 zł, obligacje Miasta – 3 960 562,88 zł), a w 2015 r. – 31 161 130,37 zł (w tym środki UE 
23 802 563,19 zł, środki własne Miasta 5 088 005,18 zł, obligacje Miasta – 2 270 562,00 zł). Środki UE 
pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytet III „Regionalny system 
transportowy”, Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2007-2013. 

117  Inwestycja finansowana ze środków Miasta, koszt łączny 3 195 588,04 zł, w tym w 2014 r. – opracowanie 
dokumentacji 55 534,40 zł, w 2016 – zagospodarowanie pasażu – 2 837 753,64 zł, w 2017 planowane 
zakończenie – 302 300,00 zł. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów 
zmarginalizowanych. 

118  Inwestycja finansowana ze środków Miasta, koszt łączny 78 572,22 zł, wydatkowany w 2015 r. 
119  Łączny koszt 4 141 325,37 zł ( w tym 2 424 336,37 zł z budżetu Miasta oraz 1 726 989,00zł z dotacji 

z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-
2019). Cała kwota wydatkowana w 2016 r. 

120  Realizacja ze środków Miasta na łączną kwotę 360 480,60 zł, w tym odpowiednio: 85 230,60 zł, 89 250,00 zł 
i 186 000,00 zł. 

121  Sfinansowano ze środków Miasta w 2015 r., koszt 70 540,00 zł. 



 

25 

g) Budowa hali targowej wraz z targowiskiem miejskim, realizacja w latach 2016-2017 
(w trakcie realizacji)122. W ramach zadania zostanie przebudowane otwarte targowisko 
miejskie dla 80 kupców w celu stworzenie funkcjonalnego miejsca handlu.  

h) Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę 
w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo-kolejowego węzła 
przesiadkowego wraz z przebudową ul. Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) 
i rozbudową sieci dróg dla rowerów, realizacja w latach 2016-2018 (w trakcie 
realizacji)123. Dodatkowym udogodnieniem w prowadzeniu handlu na tym terenie będzie 
budowa ponad 200 miejsc parkingowych w ramach węzła przesiadkowego. 

i) Wsparcie transportu multimodalnego i ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie 
poprzez przebudowę dwóch dróg gminnych ze ścieżkami rowerowymi, łączących tereny 
dzielnicy przemysłowej z układem obwodowym miasta, realizacja w latach 2016-2018 
(w trakcie realizacji)124. Powstanie kompleksowe połączenie zakładów pracy i punktów 
usługowo-handlowych zlokalizowanych przy ul. Mazowieckiej i Niechodzkiej 
z większością osiedli miasta, poprzez włączenie w sieć ścieżek rowerowych 
wybudowanych w ramach tzw. „pętli miejskiej”.  

j) Budowę nowej obwodowej drogi gminnej wraz ze ścieżkami rowerowymi na potrzeby 
rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej oraz zakup taboru 
niskoemisyjnego, realizacja w latach 2017-2018 (w trakcie realizacji)125. Stworzenie 
nowych warunków transportowych przyczyni się do rozwoju nowych terenów 
inwestycyjnych zarówno na terenie Miasta, jak i Gminy Opinogóra Górna. Ponadto 
droga połączy osiedla satelickie z centrum handlowym, ułatwiając dostęp mieszkańcom 
do punktów usługowo- handlowych. 

Łącznie na ww. zadania wydatkowano: w 2014 r. - 38 183 045,10 zł, w 2015 r. - 
31 670 723,19 zł, w 2016 r. - 7 457 913,45 zł oraz w 2017 r. - 23 080 995,87 zł126. 
Miasto pozyskało na realizację ww. przedsięwzięć środki z następujących (innych niż 
własne) źródeł finansowania: 

 środki z UE127 - 50 412,87 tys. zł (w 2014 r. 26 610,31 tys. zł, w 2015 r. 
23 802,56 tys. zł), 

 środki z emisji obligacji – 6 231,12 tys. zł128 (w 2014 r. 3 960,56 tys. zł, w 2016 r. 
2 270,56 tys. zł) oraz plan na 2017 r. - 19 292, 86 tys. zł129, 

 środki z budżetu państwa130 – 1 726,99 tys. zł (w 2016 r.). 
Dodatkowo, na dzień 30 czerwca 2017 r. Miasto pozyskało ze środków UE 6 985,28 tys. zł, 
w tym na 2017 r. - 3 514, 48 tys. zł131. W 2017 r. złożono także dwa wnioski 
o dofinansowanie ze środków UE trzech zadań inwestycyjnych, które przeszły pozytywnie 
ocenę formalną132. 

(dowód: akta kontroli str. 22-23, 56-61, 421-423, 920-947, 1064-1067) 

                                                      
122  Łączny koszt 9 226 750,00 zł (w 2016 r. – 276 750,00 zł ze środków Miasta, w 2017 r. planuje się 

wydatkować 8 950 000,00 zł z emisji obligacji i zakończyć inwestycję).  
123  Łączny koszt zadania 16 078 099,82 zł (w 2016 r. 117 084,44 zł ze środków Miasta, w 2017 r. 

11 371 015,38 zł, w tym planuje się 1 028 151,38 zł ze środków Miasta i 10 342 864,00 zł z emisji obligacji). 
Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020, działanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej. 

124  Łączny koszt zadania wg planu na 31 maja 2017 r. wynosi 512 680,49 zł ze środków Miasta (w tym wydatki 
w 2016 r. 85 000,00 zł, w 2017 r. planuje się 377 680,49 zł) wg planu na 30 czerwca 2017 r. łączny koszt 
zadania wynosi 8 869 040,21 zł (w tym wydatki w 2016 r. 85 000,00 zł, w 2017 r. planuje się 
4 530 533,97 zł, z tego 1 016 053,97 zł ze środków Miasta i 3 514 480,00 zł ze środków UE). 5 czerwca 
podpisano umowę na dofinansowanie ze środków UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, działanie 4.3.1 Ograniczanie 
zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej (całkowite dofinansowanie 6 985 284,99 zł).  

125  Plan na 2 080 000,00 zł ze środków Miasta. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie ze środków UE 
w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, działanie 4.3.1 Ograniczanie 
zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej. 

126  Plan według stanu na dzień 31 maja 2017 r. 
127  Inwestycja ujęta w poz. a, łączna kwota dofinansowania w latach 2005-2015 116 450,02 tys. zł. 
128  Inwestycja ujęta w poz. a. 
129  Inwestycje ujęte w poz. g, h. 
130  Inwestycja ujęta w poz. d. 
131  Inwestycja ujęta w poz. i. 
132  Inwestycje ujęte w poz. b, i, j. 
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3.12. Analiza wskaźników rozwoju gospodarczego Miasta133 za lata 2013-2016 wykazała 
m.in. że: 

 zmniejszył się poziom bezrobocia (mierzony jako stosunek liczby bezrobotnych do liczby 
osób w wieku produkcyjnym w %) z 10,2% w 2013 r. do 8,0% w 2016 r., 

 zmniejszył się poziom bezrobocia (mierzony jako stosunek liczby bezrobotnych do liczby 
osób zatrudnionych w %) z 23,3% w 2013 r. do 19,9% w 2015 r., 

 wzrosła liczba podmiotów gospodarczych przypadająca na 10 tys. mieszkańców 
w wieku produkcyjnym) odpowiednio z 1 542,5 w 2013 r. do 1 637,2 w 2016 r., 

 zwiększyły się dochody własne Miasta (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) 
z 1 800,36 zł w 2013 r. do 2 159,13 zł w 2016 r. (z PIT w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca z 720,95 zł w 2013 r. do 854,08 zł w 2016 r.; z CIT w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca z 39,28 zł w 2013 r. do 46,02 zł w 2016 r.), 

 zmniejszyły się wydatki majątkowe inwestycyjne (w przeliczeniu na 1 mieszkańca) 
z 978,36 zł w 2013 r. i 1 055,33 zł w 2014 r. do 509,95 zł w 2016 r., 

 zwiększyła się powierzchnia terenów gminnych przeznaczonych pod działalność 
gospodarczą z 245,17 ha (28,5% terenów objętych MPZP)134 w 2013 r. do 271,51 ha 
(28,8%)135 w 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 42-44, 685-700) 

Prezydent Miasta wyjaśnił, że zmniejszenie wydatków majątkowych inwestycyjnych Miasta 
w przeliczeniu na 1 mieszkańca136 wynikało z możliwości pozyskiwania i realizacji projektów 
współfinansowanych ze środków UE. W 2014 r. były one najwyższe, z uwagi na realizację 
projektu Poprawa regionalnego systemu transportowego przez budowę w Ciechanowie pętli 
łączącej drogi krajowe nr 50 i 60, drogi wojewódzkie nr 617 i 615 oraz siedem dróg 
powiatowych, co łączyło się z najwyższymi nakładami ze środków własnych i środków 
otrzymanych w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013.  

(dowód: akta kontroli str. 599, 602) 

W działalności Urzędu Miasta Ciechanów w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości i nie sformułowano uwag. 

Działania prowadzone przez Miasto na rzecz wspierania przedsiębiorczości m.in. w postaci 
realizacji inwestycji infrastrukturalnych służących poprawie warunków prowadzenia 
działalności gospodarczej, rozszerzenia terenów inwestycyjnych, wzrostu zarejestrowanych 
podmiotów gospodarczych i wzrostu liczby miejsc pracy, wpłynęły na poprawę podstawowych 
wskaźników dotyczących jej rozwoju gospodarczego i przynoszą efekty rzeczowe. 

IV. Wnioski 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje 
wniosków pokontrolnych.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika 
jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

                                                      
133  Według danych statystycznych zebranych przez Urząd Miasta. 
134  W tym tereny zabudowy usługowej i tereny handlowe 112,34 ha (13,1%), tereny zabudowy mieszkaniowo-

usługowej 58,27 ha (6,8%), tereny rozmieszczenia obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 74,56 ha 
(8,7%). 

135 W tym tereny zabudowy usługowej i tereny handlowe 128,50 ha (13,6%), tereny zabudowy mieszkaniowo-
usługowej 67,75 ha (7,2%), tereny rozmieszczenia obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 75,26 ha 
(8,0%). 

136  W 2015 r. były o 200,62 zł, tj. o 19,0% niższe niż w 2014 r., w 2016 r. były o 545,38 zł, tj. o 51,7% niższe niż 
w 2014 r. 
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27 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK137 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 Departamentu 
Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli. 

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.  

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. 

Warszawa, dnia             sierpnia 2017 r. 

  
  

 Najwyższa Izba Kontroli  
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Kontrolerzy 
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Bogdan Skwarka 

Tadeusz Wrona 
Doradca techniczny 
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Wojciech Winkiel 
Główny specjalista k. p. 

 

........................................................ 
podpis 

 

                                                      
137  Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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