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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 

Kontrolerzy 1. Andrzej Brunejko, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr KAP/48/2017 z dnia 30 maja 2017 r. 

2. Sebastian Krawczyk, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 
KAP/44/2017 z dnia 30 maja 2017 r. 

(Dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana,  

Adres 

Urząd Miasta Żyrardów, 96-300 Żyrardów, Pl. Jana Pawła II 1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Wojciech Jan Jasiński, Prezydent Miasta Żyrardów od 8 grudnia 2014 r. (dalej: 
Prezydent). Poprzednio Prezydentem od 29 listopada 2006 r. był Andrzej Wilk. 

(Dowód: akta kontroli str. 5-8) 

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

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

Okres objęty 
kontrolą Od 1 stycznia 2014 r. do 31 maja 2017 r.  

 

Skróty użyte w niniejszym wystąpieniu oznaczają: 

Miasto – gmina miejska Żyrardów, 

Urząd – Urząd Miasta Żyrardów, 

Strategia – Strategia Zrównoważonego Rozwoju Żyrardowa do roku 2025, 

Program Rewitalizacji – Program Rewitalizacji Żyrardowa do roku 2020, 

PAIiIZ – Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., 

ARMSA – Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., 

PGM lub Przedsiębiorstwo – Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Żyrardowie 
sp. z o.o., 

PGK Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Żyrardowie sp. z o.o., 

CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, 

Spółka – Projekt Nova S.A., 
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ŁSSE lub Strefa – Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, Miasto Żyrardów wprowadzając narzędzia 
wspierające rozwój gospodarczy i realizując inwestycje poprawiające jej 
infrastrukturę, tworzy warunki do rozwoju przedsiębiorczości.  

Podstawowymi dokumentami strategicznymi Miasta, określającymi cele operacyjne 
i strategiczne oraz zadania w zakresie wspierania przedsiębiorczości, jest Strategia 
Zrównoważonego Rozwoju Żyrardowa do 2025 r. oraz Program Rewitalizacji Miasta 
do roku 2020.  

W strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta wyodrębniono komórkę odpowiedzialną 
za realizację zadań związanych z rozwojem przedsiębiorczości oraz udzielaniem 
wszechstronnej pomocy przedsiębiorcom. W formie portalu internetowego działa 
strona pn. Centrum Obsługi Inwestora. Miasto stosowało preferencyjne stawki 
w zakresie podatku od środków transportu oraz opłat za zajęcie pasa drogowego 
dróg gminnych na potrzeby gastronomiczno-handlowe. Rada Miasta wprowadziła 
ulgi dla przedsiębiorców, dotyczące wydzierżawienia i najmu nieruchomości. Miasto 
realizowało inwestycje infrastrukturalne i drogowe, służące pośrednio poprawie 
warunków prowadzenia działalności gospodarczej i zwiększeniu atrakcyjności dla 
potencjalnych inwestorów. Sukcesywnie uchwalano miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego. Na koniec maja 2017 r. objęte nimi było 47% 
powierzchni Miasta. 

Należy też podkreślić, że przyznawanie przez Miasto nagród m.in. osobom 
i instytucjom, które przyczyniają się do promocji Miasta, realizują inicjatywy 
przynoszące szczególną korzyść lokalnej społeczności lub pozytywnie wpływają na 
rozwój gospodarczy i społeczny Miasta, może być odbierane jako wyraz 
przywiązywania przez Miasto dużej wagi do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 
i może stanowić zachętę do inwestowania i tworzenia jego marki. 

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

 odroczenie terminu płatności opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, 
pomimo że wniosek w tym zakresie wpłynął do Urzędu po upływie terminu 
wskazanego w art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami1; 

 wydanie dwóch decyzji, na mocy których umorzono zaległości w podatku od 
nieruchomości, odsetki od zaległości podatkowej na łączną kwotę 19,3 tys. zł; 

 niedochowanie należytej staranności w toku prowadzenia postępowania 
w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu 
należącego do Miasta; 

Należy też wskazać, że określone w Strategii Rozwoju Żyrardowa do roku 2025 oraz 
jej nowelizacji sposoby monitorowania ich realizacji mogą utrudniać ocenę 
osiąganych efektów i skuteczność prowadzonych działań. 

                                                      
1 Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, ze zm. 

Ocena ogólna 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
Miasto Żyrardów położone jest w południowo-zachodniej części województwa 
mazowieckiego, w odległości 45 km od Warszawy i 90 km od Łodzi. Na dzień 
31 maja 2017 r. powierzchnia Miasta wynosiła 14,35 km2, a liczba mieszkańców 
39 004 osób. Gruntami dominującymi w Mieście są grunty mieszkaniowe 
stanowiące 26,9% oraz tereny rolne stanowiące 26,4%. Tereny usługowe2 zajmują 
13,9% powierzchni, a tereny pod działalność przemysłową - 6,1%. Przez Miasto 
przebiega międzynarodowa linia kolejowa łącząca Warszawę z Górnym Śląskiem 
z odgałęzieniem do Łodzi. Miasto poprzez węzeł drogowy w Wiskitkach połączone 
jest z autostradą A2, łączącą Berlin z Moskwą. 

(Dowód: akta kontroli str. 12-14) 

1. Warunki wspierania przedsiębiorczości w gminie 

1.1. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym3 zadania Miasta w zakresie współpracy 
z przedsiębiorcami należały do właściwości Referatu Działalności Gospodarczej. 
Zadania z zakresu gospodarowania i zarządzania komunalnymi gruntami 
zabudowanymi, niezabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania 
przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddania w użytkowanie 
wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i trwały zarząd należały do 
zakresu działania Wydziału Planowania Przestrzennego i Nieruchomości. Zadania 
związane z m.in. tworzeniem i aktualizacją banku danych w zakresie możliwości 
inwestowania w mieście realizowane są przez Wydział Promocji. Jak wyjaśnił 
Prezydent, oprócz ww. zadań regulaminowych do zadań Wydziału Rewitalizacji 
i Rozwoju należała koordynacja prac dotyczących obsługi inwestora w zakresie 
dostarczania informacji i danych, indywidualna obsługa kluczowych inwestycji, 
organizacja spotkań, pomoc w nawiązywaniu kontaktów oraz organizacja wizyt 
inwestora w Żyrardowie.  

(Dowód: akta kontroli str. 36, 612) 

1.2. Urząd nie był zobowiązany i nie opracował procedur ani schematu w zakresie 
obsługi inwestorów. W lipcu 2012 r. w ramach projektu z Regionalnego Programu 
Operacyjnego4 utworzono Portal Gospodarczy Miasta Żyrardowa5, na którym 
w formie zdjęć i opisów (m.in. powierzchnia, przeznaczenie, cena) oferowane są 
działki na sprzedaż potencjalnym inwestorom. W ramach ww. portalu działa również 
strona pn. Centrum Obsługi Inwestora. Jak podał Prezydent, celem portalu jest 
wspieranie napływu inwestycji, w tym zagranicznych, m.in. poprzez skuteczną 
promocję gospodarczą regionu. 

(Dowód: akta kontroli str. 33-36, 162-166, 206-229) 

1.3. Żadna z ośmiu komisji stałych powołanych w Radzie Miasta nie miała 
przypisanych zadań z zakresu kompleksowego wspierania przedsiębiorczości 
i współpracy z przedsiębiorcami6. Jak poinformował Prezydent Miasta, sprawami 

                                                      
2 Grunty usługowe tj. inne tereny zabudowane i zurbanizowane, tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. 
3  Przyjętym na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 30/17 z dnia 23 lutego 2017 r. Poprzedni regulamin 

został wprowadzony 16 lipca 2015 r. 
4 Projekt Żyrardów fabryka możliwości – promocja gospodarcza Mazowsza współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2007-2013. 

5 www.invest.zyrardow.pl. 
6 W Radzie Miasta powołane zostały następujące komisje: Rewizyjna; Gospodarki Komunalnej, Planu 

Przestrzennego i Ochrony Środowiska; Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych; Oświaty i Kultury 
Fizycznej; Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych; Mieszkaniowa; Samorządu Mieszkańców; 
Bezpieczeństwa Porządku Publicznego, Handlu i Usług oraz Statutowa (doraźna). 

Opis stanu 
faktycznego 

http://www.invest.zyrardow.pl/
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z zakresu m.in. handlu i usług w Radzie zajmuje się Komisja Bezpieczeństwa, 
Porządku Publicznego, Handlu i Usług. Komisja ta w okresie objętym kontrolą 
zajmowała się m.in. wnioskami Prezydenta Miasta dotyczącymi zmiany opłat za 
zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych pod ogródki piwne oraz obiekty 
handlowe (stragany), zmianami opłaty targowej oraz sprawami zrównoważonego 
rozwoju handlu. Sprawy z zakresu m.in. ładu przestrzennego Miasta i gospodarki 
nieruchomościami należą do kompetencji Komisji Gospodarki Komunalnej, Ładu 
Przestrzennego i Ochrony Środowiska.  

(Dowód: akta kontroli str. 33-41, 518-554) 

1.4. W okresie podlegającym kontroli działania związane ze wspieraniem 
przedsiębiorczości w Gminie określały Strategia Zrównoważonego Rozwoju 
Żyrardowa do 2025 r. oraz Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020 r.  

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Żyrardowa do roku 20257 przyjęta w styczniu 
2016 r. była podstawowym dokumentem planistycznym Miasta. Stanowiła ona 
uaktualnienie Strategii Rozwoju Żyrardowa do roku 2025, przyjętej w 2010 r. 
Strategia zawiera część diagnostyczną (m.in. uwarunkowania rozwoju Miasta, 
charakterystykę demograficzną i gospodarczą oraz sytuację na rynku pracy), 
a także analizę słabych i silnych stron Miasta. 
Z założeń Strategii wynikało, że w ramach działań na rzecz rozwoju gospodarczego 
zaplanowano: uruchomienie portalu gospodarczego Miasta8, gdzie na bieżąco miały 
być aktualizowane informacje na temat przeznaczonych przez Miasto do sprzedaży 
terenów inwestycyjnych, nawiązanie współpracy z PAIiIZ oraz ARMSA, opracowanie 
systemu informacji inwestycyjnej, opracowanie planu wykorzystania gminnego 
zasobu nieruchomości, współpracę z serwisami branżowymi, ogólnopolskimi 
internetowymi serwisami sprzedaży nieruchomości, uzyskanie certyfikatu lidera 
aktywności inwestycyjnej.  
W toku opracowywania Strategii jej projekt został poddany procesowi konsultacji 
w formie otwartej debaty podczas spotkania konsultacyjnego, na które zaproszeni 
zostali mieszkańcy Miasta (w tym przedsiębiorcy). Dodatkowo przeprowadzone 
zostały konsultacje na stronie internetowej Miasta. 
W Strategii wskazano, że Miasto na dzień jej przyjęcia posiadało w swojej ofercie 
inwestycyjnej 16 działek o powierzchni 100,55 tys. m2. Miasto nie posiada ofert dla 
dużych inwestorów, bowiem powierzchnia największej oferowanej działki wynosi 
31,89 tys. m2.  

(Dowód: akta kontroli str. 11) 

Zadania dotyczące wspierania przedsiębiorczości w Strategii określone zostały 
w Celu Strategicznym II - Wzmocnienie pozycji Żyrardowa jako znaczącego ośrodka 
gospodarczego między Warszawą a Łodzią, i doprecyzowane w siedmiu celach 
operacyjnych9. Celom operacyjnym przypisano łącznie 24 zadania z zakresu 
objętego kontrolą.  

                                                      
7 Uchwała Rady Miasta Żyrardowa Nr XIX/136/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia dokumentu 

Strategii Zrównoważonego Rozwoju Żyrardowa do roku 2025. Poprzednio obowiązywała Strategia Rozwoju 
Żyrardowa do roku 2025 (przyjęta uchwałą Nr XLIV/363/10 z dnia 25 marca 2010 r. Rady Miasta Żyrardowa).  

8 http://www.invest.zyrardow.pl 
9 W celu operacyjnym I Prowadzenie prorozwojowej polityki gospodarowania terenami określono zadania: 

Zwiększenie ilości terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod działalność usługowo-produkcyjną oraz 
zabudowę mieszkaniową, Poszerzenie katalogu ofert inwestycyjnych, Opracowanie planów uzbrajania 
terenów rozwojowych; w Celu II Dążenie do zwiększenia udziału działalności usługowo-produkcyjnej w sferze 
gospodarczej, dwa zadania: Opracowanie programu zachęt dla inwestorów działających w sferze usługowo-
produkcyjnej, Zwiększanie ilości terenów dla realizacji inwestycji usługowo-produkcyjnych; w celu III Wsparcie 
sektora MŚP zadania: Wypracowanie form i metod współpracy samorządu lokalnego z sektorem MŚP, 

http://www.invest.zyrardow.pl/
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Jednym z celów znowelizowanego Programu Rewitalizacji, przyjętego w 2017 r.10, 
jest Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na terenie rewitalizacji. Działania 
Programu mają być skoncentrowane na: wykorzystaniu wewnętrznego potencjału 
obszaru rewitalizacji dla tworzenia atrakcyjnych warunków dla rozwoju lokalnej 
przedsiębiorczości oraz na przywróceniu funkcji centrotwórczych dla obszarów 
centralnych Żyrardowa. W 2016 r., w ramach prowadzenia prac nad aktualizacją 
Programu Rewitalizacji, Miasto przeprowadziło badanie opinii mieszkańców 
odnośnie występujących problemów społecznych. W październiku 2016 r. 
przeprowadzono wywiady wśród przedsiębiorców, którzy zawiesili bądź zlikwidowali 
działalność gospodarczą. Celem badania było poznanie opinii na temat skutków 
działań podejmowanych przez Miasto dla wzrostu przedsiębiorczości i zwiększenia 
atrakcyjności obszaru. 
W okresie objętym kontrolą w Mieście nie zostały opracowane inne dokumenty 
dedykowane rozwojowi/wspieraniu przedsiębiorczości oraz strategii promocji Miasta 

(Dowód: akta kontroli str. 11) 

1.5. Od 1999 r. Miasto posiada Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego11. Do 31 maja 2017 r. Rada Miasta podjęła 
jedną uchwałę12 w sprawie zmiany ww. Studium w związku z określeniem polityki 
przestrzennej Miasta, w tym lokalnych zasad gospodarowania przestrzennego. 
Na dzień 31 maja 2017 r. aktualne były 53 miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego, które obejmowały 674 ha, tj. 47% powierzchni Miasta. Najstarszy 
plan został uchwalony 15 lutego 1995 r. W latach 2014-2017 zostało uchwalonych 
dziewięć planów. Obowiązujące plany są udostępnione na stronie BIP Urzędu 
Miasta. W toku kontroli Urząd Miasta nie potrafił wskazać, jaki procent terenów 
objętych planem przeznaczonych jest pod przedsiębiorczość. 

(Dowód: akta kontroli str. 11, 14-30, 614) 

W okresie objętym kontrolą Miasto nie pozyskiwało gruntów od właścicieli 
prywatnych pod gospodarkę inwestycyjną.  

(Dowód: akta kontroli str. 12-16) 

                                                                                                                                       
Prowadzenie doradztwa w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, Zacieśnianie współpracy samorządu 
z instytucjami pozarządowymi działającymi na rzecz MŚP, Inicjowanie działań na rzecz powstania inkubatora 
przedsiębiorczości; w celu IV Współpraca z samorządami sąsiednich gmin na rzecz rozwoju gospodarczego 
obszaru zadania: Podejmowanie działań na rzecz wspólnego rozwiązywania problemów infrastrukturalnych, 
Opracowanie i promocja wspólnej oferty inwestycyjnej z gminami sąsiednimi oraz Inicjowanie działań na rzecz 
powstania Powiatowej Izby Gospodarczej; w celu V Rozwój usług ponadlokalnych zadania: Diagnozowanie 
oczekiwań mieszkańców sąsiednich gmin w zakresie oferty usług o znaczeniu ponadlokalnym, Dążenie do 
wzbogacania oferty usług o znaczeniu ponadlokalnym zgodnie z oczekiwaniami rynku, Podejmowanie działań 
na rzecz poprawy jakości usług ponadlokalnych oraz Modernizacja targowiska miejskiego jako ponadlokalnej 
strefy aktywności handlowo-usługowej; w celu VI Wspieranie rozwoju kapitału ludzkiego dla potrzeb 
nowoczesnej gospodarki zadania: Opracowywanie prognozy zapotrzebowania na określone profile kształcenia 
we współpracy z organizacjami zrzeszającymi pracodawców oraz Powiatowym Urzędem Pracy, Współpraca 
z samorządem powiatowym w zakresie uruchamiania pożądanych kierunków kształcenia zawodowego, 
Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie propagowania pożądanych profili 
kształcenia zawodowego oraz Współpraca z PUP i innymi jednostkami zajmującymi się instytucjonalnie 
podnoszeniem i dostosowaniem kwalifikacji do potrzeb rynku pracy; w celu VII Aktywna promocja 
gospodarcza miasta z czterema zadaniami. Opracowanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych, 
Współpraca z instytucjami zajmującymi się profesjonalnym marketingiem gospodarczym, Pomoc w promocji 
lokalnych produktów jako jednej z form promocji miasta oraz Współpraca z PAIiIZ i ARMSA. 

10 Uchwała Nr XXXIX/262/17 z dnia 8 lutego 2017 r. Rady Miasta Żyrardowa. W poprzednim Programie 
Rewitalizacji przyjętym uchwałą nr XXXV/291/09 z dnia 28 maja 2009 r. nie ujęto zadań związanych 
z rozwojem przedsiębiorczości. 

11 Na mocy uchwały nr XVI/126/99 z dnia 30 grudnia 1999 r. 
12 Uchwała Nr XLIX/413/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 września 2010 r. 
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1.6. Od 2007 r.13, za zgodą Rady Miasta14, na terenie Żyrardowa znajduje się 
podstrefa ŁSSE. Od lipca 2008 r. zezwolenie nr 129 na prowadzenie działalności 
gospodarczej w ŁSSE (na podstawie przeprowadzonego przetargu na uzyskanie 
zezwolenia na działalność w strefie oraz uzyskania prawa użytkowania 
wieczystego), otrzymała spółka Projekt Nova S.A. („Spółka”). W zezwoleniu 
określono, że do 31 grudnia 2013 r. Spółka jest zobowiązana do poniesienia 
wydatków inwestycyjnych w wysokości 21 400,0 tys. zł, utworzenia 70 miejsc pracy 
oraz zakończenia inwestycji do 31 grudnia 2015 r. W dniu 7 października 2009 r. 
został zawarty akt notarialny pomiędzy Spółką a PGK (poprzednim użytkownikiem 
wieczystym)15, na mocy którego przeniesione zostało na Spółkę prawo użytkowania 
wieczystego terenów przy ul. Czystej 5, o powierzchni 5,0895 ha. Wartość prawa 
użytkowania wieczystego została ustalona na 2 505,0 tys. zł. Opłata roczna z tytułu 
użytkowania wieczystego została określona na 132,1 tys. zł. 

(Dowód: akta kontroli str. 242-253, 416-429, 445-510) 

Spółka za okres 2010-2013 zalegała z opłatami z tytułu użytkowania wieczystego 
i 5 lipca 2013 r. dokonała zapłaty z ww. tytułu na łączną kwotę 528,3 tys. zł bez 
należnych Miastu odsetek. W związku z niedokonaniem zapłaty odsetek, Skarbnik 
Miasta w dniu 9 lutego 2016 r. wysłał Spółce przedsądowe wezwanie do zapłaty 
kwoty 14,2 tys. zł.  
Na wniosek Spółki, Prezydent Miasta decyzją z dnia 29 sierpnia 2013 r. wydaną 
m.in. na podstawie art. 1 ust. 1 i ust. 3, art. 3 ust.1 pkt 2 oraz art. 4 ust. 1, 2, 3, 4 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności nieruchomości16, przekształcił służące Spółce prawo 
użytkowania wieczystego w prawo własności. Opłata z tego tytułu została ustalona 
na kwotę 1 389,0 tys. zł, płatną w 10 corocznych ratach.  
Minister Gospodarki decyzją nr 137/IW/14 z dnia 2 czerwca 2014 r. w związku 
z rażącym uchybieniem warunkom określonych w zezwoleniu nr 129 
(tj. nieponiesieniem wydatków inwestycyjnych oraz niezatrudnieniem pracowników), 
cofnął Spółce zezwolenie na działalność w Strefie. 

(Dowód: akta kontroli str. 311, 330-334, 366-369, 373-402,409-410, 511-516) 

W związku z ww. wydaną decyzją tzw. przekształceniową, Prezydent Miasta w dniu 
23 lutego 2016 r. skierował do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia 
przestępstwa określonego w art. 231 § 1 i 2 Kodeksu karnego. 23 lutego 2016 r. 
Prezydent Miasta skierował wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w sprawie wszczęcia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji 
o przekształceniu. Na dzień zakończenia czynności kontrolnych NIK postępowanie 
w prokuraturze nie zostało zakończone. Z informacji uzyskanych z SKO17 wynika, że 
postępowanie w tej sprawie zostanie zakończone do dnia 31 sierpnia 2017 r. 

(Dowód: akta kontroli str. 337-342, 408-413, 511-516, 651) 

1.7. W okresie objętym kontrolą na terenie Miasta realizowano inwestycje mogące 
pośrednio służyć wspieraniu przedsiębiorczości, tj. poprawie warunków prowadzenia 

                                                      
13 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej 

specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 97 poz. 640). Podstrefa Żyrardów wyszczególniona jest 
również w obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie ŁSSE (Dz. U. 
z 2017 poz. 1024, ze zm.)  

14 Uchwała nr II/14/06 z dnia 14 grudnia 2006 r. 
15 Spółka z o.o., w której Miasto Żyrardów posiada 80,6% akcji (pozostałe udziały należą do Gminy Jaktorów). 
16 Dz. U. z 2012 r. poz. 83, ze zm. 
17 W trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. 2017 

poz. 524). 
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działalności gospodarczej lub podnoszeniu ich atrakcyjności dla potencjalnych 
inwestorów. Miasto dysponowało następującą infrastrukturą: 

 siecią wodociągową o długości 110,8 km,  

 siecią ciepłowniczą o długości 41,8 km,  

 siecią kanalizacji sanitarnej o długości 102,4 km i kanalizacji deszczowej 
o długości ok. 40 km.  

 drogami gminnymi o łącznej długości ponad 97 km, z czego 38 km stanowią 
drogi nieutwardzone.  

W okresie objętym kontrolą Miasto realizowało inwestycje infrastrukturalne 
w zakresie: budowy kanalizacji deszczowej, chodników, jezdni i parkingów oraz 
budowy i przebudowy oświetlenia ulicznego. W 2016 r. w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasto 
pozyskało środki finansowe na budowę ponad 8 km ścieżek rowerowych. Prezydent 
Miasta wyjaśnił, że powyższe działania inwestycyjne, podejmowane przez gminę, 
mają na celu zabezpieczenie nie tylko podstawowych potrzeb mieszkańców oraz 
podniesienia jakości ich życia, ale także stworzenie atrakcyjnych i przyjemnych 
miejsc do prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej. 

(Dowód: akta kontroli str. 14-16, 31-32, 104-120) 

1.8. Rada Miasta Żyrardowa w 2015 r.18 przyjęła stawki podatku od środków 
transportowych w wysokości niższej niż obowiązujące od 2012 r. (np. od 
samochodów ciężarowych powyżej 9 ton zmniejszono stawki z 1 353 zł do 280 zł). 
Prezydent Miasta podał, że informacja o obniżce stawek podatków od środków 
transportu została zamieszczona w prasie lokalnej. Na podstawie składanych do 
Rady Miasta wniosków od przedsiębiorców w 2017 r. została również podjęta 
uchwała19 dotycząca ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, 
na mocy której obniżone zostały opłaty związane z ogródkami gastronomicznymi 
oraz z prowadzeniem handlu w pasie drogowym. Stawki zostały obniżone z 4 zł do 1 
zł za 1m2.  
W okresie objętym kontrolą Prezydent Miasta udzielał przedsiębiorcom ulg w spłacie 
zobowiązań podatkowych na podstawie art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja podatkowa20. Badanie NIK wykazało, że zasady przydzielania ulg były 
jednakowe dla wszystkich wnioskujących przedsiębiorców.  
W okresie objętym kontrolą Miasto nie stosowało preferencyjnych stawek podatku 
od nieruchomości dla przedsiębiorców. 

(Dowód: akta kontroli str. 17-18, 70-71, 75-76, 78-87, 137-145, 517) 

1.9. Zasady przyznawania ulg dla przedsiębiorców dotyczące wydzierżawienia 
i najmu nieruchomości, w okresie objętym kontrolą, regulowała uchwała Rady 
Miasta w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości21 W przypadku dzierżawy 
nieruchomości powyżej 1000 m2, Prezydent mógł, w związku z uzasadnionym 
wnioskiem przedsiębiorcy, obniżyć czynsz do 50% jego pierwotnej wysokości 
w stosunku do powierzchni powyżej 1000 m2. Na podstawie tej uchwały, w latach 
2014-2017, Prezydent Miasta wydawał zarządzenia w sprawie ogólnych warunków 
dzierżawy nieruchomości i wysokości stawek czynszu dzierżawnego za 
nieruchomości gminy, w których określono m.in. stawki opłat i czynszu oraz 

                                                      
18 Uchwała Nr XVII/106/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych. Stawki obowiązywały na 2016 i 2017 r.  
19 Uchwała Nr XLII/291/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta Żyrardowa. Stawki obowiązują na 
2016 r. i 2017 r. 

20 Dz. U. z 2017 r. poz. 201, ze zm.  
21 Uchwała nr XVIII/138/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. 
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dopuszczono możliwość obniżenia stawek (m.in. na czas przeprowadzania remontu, 
budowy kiosków, pawilonów, garaży, a także w przypadku prowadzenia działalności 
sezonowej, oraz obniżenia przychodu z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy)22. 
W zarządzeniach tych wskazano również, że postanowienia dotyczące dzierżaw 
stosuje się odpowiednio do najmu. Zasady te nie dotyczyły użyczania 
nieruchomości. 

W okresie objętym kontrolą Prezydent Miasta zawierał z przedsiębiorcami umowy 
o bezpłatne użyczenie nieruchomości będących własnością Miasta. 

Badanie pięciu umów23 zawartych z przedsiębiorcami, dotyczących ulg w czynszach 
(2 dzierżawy oraz 3 użyczenia nieruchomości) wykazało, że w przypadku umów 
dzierżawy dokonywano zmniejszeń opłat stosownie do postanowień uchwały Rady 
Miasta z 2008 r. i zarządzeń Prezydenta w sprawie opłat. Umowy użyczenia, z racji 
zawarcia na okres krótszy niż 3 lata, nie wymagały opracowania osobnych zasad 
zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym24. 

Kompetencje w zakresie zawierania umów najmu zostały przekazane, na mocy 
umowy z dnia 3 marca 2008 r., do PGM, którego jedynym udziałowcem jest Miasto. 
W umowie Przedsiębiorstwo zostało zobowiązane do składania półrocznych 
i rocznych sprawozdań bez doprecyzowania rodzaju tych sprawozdań. Miasto 
zachowało natomiast prawo stałego nadzoru i kontroli nad działalnością PGM25. 
W okresie objętym kontrolą Przedsiębiorstwo składało sprawozdania Rb-27S 
z wykonania planu dochodów budżetowych JST. 
W okresie objętym kontrolą Miasto nie przeprowadzało w Przedsiębiorstwie kontroli 
w zakresie najmu lokali użytkowych oraz ustalania stawek i stosowania 
ewentualnych ulg w czynszach. 
Jak wyjaśnił Zastępca Prezydenta p. Dariusz Kaczanowski, nadzór nad 
Przedsiębiorstwem nie był objęty planem kontroli lecz był sprawowany w formie, jak 
określił Zastępca Prezydenta, bezpośredniej współpracy z PGM.  

(Dowód: akta kontroli str. 104-112, 121-126, 148-157, 179, 181-205) 

1.10. Miasto nie było zobowiązane i nie przygotowało specjalnej oferty w ramach 
wsparcia dla początkujących przedsiębiorców. Z wyjaśnień Prezydenta wynikało, że 
pomoc początkującym przedsiębiorcom dotyczyła dokonywania wpisów do CEIDG 
oraz ich zmiany w zakresie rozpoczęcia, zawieszenia lub zlikwidowania działalności. 
Ponadto kierowano potencjalnych przedsiębiorców do Powiatowego Urzędu Pracy 
w celu pozyskania bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
możliwości pozyskiwania pracowników na staż i ubiegania się o środki na 
doposażenie stanowisk pracy.  

(Dowód: akta kontroli str. 69-77, 104-115) 

1.11. W okresie objętym kontrolą Miasto udostępniało informacje przydatne 
przedsiębiorcom na swoich stronach internetowych. Za pośrednictwem Portalu 
Gospodarczego informowano przedsiębiorców o szkoleniach organizowanych przez 

                                                      
22 Zarządzenia Prezydenta Miasta Żyrardowa: Nr 457/13 z dnia 10.10.2013 r. Nr 564/14 z 11.08.2014 r., 

Nr 401/15 z 18.08.2015 r., Nr 167/16 z 18.08.2016 r. 
23 Wybranych wg osądu kontrolera. 
24 Dz. U. 2016 r. poz. 446 ze zm. 
25 Na podstawie umowy z 3.03.2008 r. zawartej pomiędzy Prezydentem Miasta, a PGM Żyrardów Sp. z o.o. 

o zarządzanie gminnymi budynkami i lokalami niemieszkalnymi.  
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Centrum Przedsiębiorczości Smolna oraz o możliwościach zdobycia środków 
zewnętrznych w ramach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego26.  

(Dowód: akta kontroli str. 33-41) 

1.12. Miasto nie udzielało przedsiębiorcom poręczeń, gwarancji ani pożyczek. 
W okresie objętym kontrolą podjęło natomiast próbę powołania instytucji otoczenia 
biznesu - Lokalnego Funduszu Pożyczkowego – Samorządowa Polska. We 
wrześniu 2015 r. podpisano list intencyjny z Centrum Operacyjnym Samorządowa 
Polska. Jak podał Prezydent Miasta Gmina przystępując do Programu i tworząc na 
swoim terenie Lokalny Fundusz Pożyczkowy, otrzymałaby szansę na pozyskanie 
znacznych dodatkowych środków, przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości na 
własnym terenie, dając impuls do rozwoju gospodarczego regionu i nowych 
inwestycji. W celu realizacji ww. programu przeprowadzone zostały trzy spotkania 
z przedsiębiorcami, ale Fundusz nie został powołany ze względu na brak 
zainteresowania uzyskaniem pożyczek ze strony przedsiębiorców. 
Od 1995 r. na terenie Żyrardowa działa, powołane z udziałem Miasta, Żyrardowskie 
Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, którego celem statutowym jest m.in. 
przeciwdziałanie bezrobociu poprzez udzielanie drobnym przedsiębiorcom 
niskooprocentowanych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz 
organizowanie kursów i szkoleń. 
Miasto w okresie objętym kontrolą nie otrzymało oferty działania w zakresie 
partnerstwa publiczno-prywatnego. 

(Dowód: akta kontroli str. 11, 33-41, 104-120) 

1.13. Miasto, na podstawie porozumienia zawartego w dniu 21 lutego 2014 r. 
pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a 39 gminami z obszaru metropolii 
warszawskiej, przystąpiło do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Na zlecenie lidera projektu 
m.st. Warszawy w kwietniu 2015 r. została opracowana Analiza możliwości rozwoju 
oferty terenów inwestycyjnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach 
instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Celem analizy miało być 
stworzenie warunków stymulujących rozwój gospodarczy. 
Miasto Żyrardów zostało również wskazane w opracowanym przez m. st. Warszawa 
w lutym 2017 r dokumencie pn. Diagnoza potencjału MŚP z Warszawskiego 
Obszaru Funkcjonalnego w zakresie internacjonalizacji opracowanego w ramach 
projektu Promocja Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. W dokumencie tym 
przedstawiono m.in. charakterystykę Miasta z podaniem rodzaju działających firm, 
liczby ludności oraz wielkości i kierunków eksportu.  

(Dowód: akta kontroli str. 76-77, 230-241, 613) 

Od kwietnia 2013 r. obowiązywało porozumienie Miasta i PAIiIZ, którego celem 
miało być współdziałanie na rzecz promocji gospodarczej poprzez pozyskiwanie 
i obsługę inwestorów zagranicznych. W ramach zawartego porozumienia Miasto 
zobowiązało się m.in.: do tworzenia i aktualizacji regionalnych ofert inwestycyjnych 
(hale i budynki). PAIiIZ natomiast zobowiązała się m.in. do szkolenia pracowników 
Urzędu w zakresie obsługi inwestora, przygotowania ofert inwestycyjnych oraz 
przekazywania ofert inwestycyjnych i gospodarczych Miasta inwestorom i partnerom 
zagranicznym. Prezydent wyjaśnił, że w ramach realizacji porozumienia oferty 
inwestycyjne Miasta typu greenfield były publikowane w bazie PAIiIZ, a pracownicy 
Urzędu brali udział w warsztatach, szkoleniach, konferencjach w zakresie 

                                                      
26 Projekt pod nazwą Grow with Greater Warsaw planowany do uruchomienia w 2018 r. 
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obejmującym m.in. zasady obsługi inwestora czy przygotowanie ofert 
inwestycyjnych. 
Miasto od 2016 r. przyznaje nagrody im. Filipa de Girarda m.in. osobom 
i instytucjom, które przyczyniają się do promocji Miasta, realizują inicjatywy 
przynoszące szczególną korzyść lokalnej społeczności lub pozytywnie wpływają na 
rozwój gospodarczy i społeczny Miasta. Wśród laureatów pierwszej edycji nagród 
znalazło się dwóch przedsiębiorców. 

(Dowód: akta kontroli str. 88-98,106-112) 

1.14. W okresie objętym kontrolą w ramach pozyskiwania nowych inwestorów 
Miasto podjęło działania polegające m.in. na: promowaniu Miasta w miejskich 
folderach promocyjnych zawierających katalog lokalnych podmiotów, współpracy 
przy organizacji imprez targowych27. Współpracowało z podmiotami zewnętrznymi 
z sektora wsparcia dla biznesu, w ramach której Prezydent Miasta objął patronatem 
konferencje zorganizowane w Żyrardowie w 2016 r. przez Forum Rozwoju Inwestycji 
Samorządowych oraz Fundację Polski Kongres Gospodarczy. 
W okresie objętym kontrolą przedstawiciele Urzędu Miasta uczestniczyli 
w konferencjach (Eksport Siłą Warszawy i 39 Gmin? Ile, Dokąd I Skąd Eksportują 
Mali, Średni Przedsiębiorcy oraz jak wykorzystać ten Potencjał28), spotkaniach 
informacyjnych dotyczących umów handlowych, ubezpieczeń i finansowania 
działalności eksportowej29 oraz stażach dla pracowników Centrów i Biur Obsługi 
Inwestora organizowanych przez PAIiIZ.  

(Dowód: akta kontroli str. 104-112) 

1.15. W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy Miasto wydelegowało 
pracownika Urzędu do Powiatowej Rady Zatrudnienia, której zadania polegają na 
m.in. składaniu wniosków i wydawaniu decyzji w sprawach dotyczących kierunków 
kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia. W ramach prac Powiatowej 
Rady Zatrudnienia Miasto, poprzez swojego przedstawiciela przedstawiało opinię 
w zakresie kształcenia zawodowego, czy też otwierania nowych kierunków 
kształcenia. Miasto propagowało wśród lokalnych przedsiębiorców możliwości 
współdziałania w projektach realizowanych przez PUP, tj. Aktywizacja osób 
bezrobotnych w wieku do 30 roku życia oraz Aktywizacja osób bezrobotnych 
w wieku 50+. Lokalni przedsiębiorcy byli informowani o możliwościach pozyskiwania 
dodatkowych środków finansowych na stworzenie stanowisk pracy i doposażania 
tych stanowisk. 

(Dowód: akta kontroli str. 69-77, 104-112) 

Na terenie Miasta działają dwie szkoły zawodowe zarządzane przez Starostwo 
Powiatu Żyrardowskiego. W Zespole Szkół Nr 1 kształci się młodzież w zawodach 
technik: informatyk, mechatronik, elektryk, elektronik, logistyk, teleinformatyk30 a od 
roku szkolnego 2017/2018 rozpocznie się kształcenie w zawodzie technika 
urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. W szkole tej prowadzone jest również 
nauczanie na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej w kierunkach m.in. ślusarz, 
elektryk, kucharz, cukiernik i fryzjer. W Zespole Szkół Nr 2 kształci się młodzież 
w kierunkach technik: ekonomista, spedytor, żywienia i usług gastronomicznych. 

                                                      
27 Na przykład rola partnera przy organizacji pierwszej edycji Mazowieckich Targów Ślubnych w 2015 r. 
28 Konferencja zorganizowana w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze 

Terytorialnym. 
29 Organizowanych przez Mazowieckie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera funkcjonujące w strukturze 

ARMSA. 
30 W roku szkolnym 2013/2014 ww. kierunki ukończyło łącznie 31 uczniów, w roku 2014/2015 kierunki ukończyło 

37 uczniów, a w roku 2015/2016 - 45 uczniów. 
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Dodatkowo odbywa się kształcenie zawodowe w kierunkach m.in. kucharz, 
sprzedawca, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych. 

(Dowód: akta kontroli str. 33-44) 

1.16. W okresie objętym kontrolą Miasto nie zlecało organizacjom pozarządowym 
zadań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi odbywała się w ramach corocznie uchwalanego Programu 
Współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi, który określa 
zakres przedmiotowy współpracy. W żadnym z obowiązujących, w okresie objętym 
kontrolą, Programów Współpracy nie zostały przewidziane zadania z zakresu 
wspierania i rozwoju przedsiębiorczości Jak podał Prezydent, organizacje nie 
wnioskowały o uwzględnienie w Programach zadań związanych ze wspieraniem 
przedsiębiorczości.  

(Dowód: akta kontroli str. 11, 104-120) 

W działalności kontrolowanej jednostki stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Prezydent Miasta odroczył termin płatności opłat z tytułu wieczystego 
użytkowania gruntów, pomimo że wniosek Spółki w tym zakresie wpłynął do 
Urzędu po upływie terminu wskazanego w art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami. Zgodnie z tym przepisem, opłaty roczne wnosi się przez cały 
okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, 
z góry za dany rok, natomiast użytkownik wieczysty może złożyć wniosek 
o przesunięcie w terminie 14 dni przed upływem terminu płatności. 
Kontrola NIK wykazała, że Spółka 9 września 2010 r. wnioskowała o odroczenie 
opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wraz z naliczonymi odsetkami, 
do momentu zakończenia procesu negocjacji w zakresie wykupu w drodze 
bezprzetargowej prawa użytkowania wieczystego. Prezydent, decyzją z dnia 
8 listopada 2010 r., przedłużył termin wniesienia opłaty do 15 grudnia 2010 r. 
Skutkiem powyższego za okres od 1 kwietnia do 16 grudnia 2010 r. nie były 
naliczone odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie należności.  
Odnosząc się do kwestii wydania decyzji o odroczeniu terminu płatności Pan 
Andrzej Wilk (były Prezydent Miasta) zeznał, że jego zdaniem wynika to z faktu, 
że w związku ze sporem dotyczącym wartości nieruchomości, termin płatności 
mógł zostać przedłużony do czasu sporządzenia nowego operatu 
szacunkowego na zlecenie Spółki. 
NIK wskazuje, że zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami właściwy organ, na wniosek użytkownika wieczystego 
złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może ustalić 
inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego. Ustawa 
nie przewiduje zatem możliwości odroczenia terminu płatności opłaty za 
użytkowanie wieczyste w przypadku istnienia sporu dotyczącego wyceny 
nieruchomości, w związku z czym Prezydent Miasta, wydając decyzję 
o odroczeniu terminu wniesienia opłaty obowiązującej Spółkę, naruszył 
art. 74 ust. 1 przywołanej ustawy. 

(Dowód: akta kontroli str. 264-266, 335-336, 371-372) 
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2. W latach 2010-2011 Prezydent Miasta Pan Andrzej Wilk wydał dwie decyzje31, 
na mocy których Spółce umorzono zaległości w podatku od nieruchomości oraz 
odsetki od zaległości podatkowej na łączną kwotę 19,3 tys. zł, pomimo że nie 
zaistniały przesłanki uzasadniające przyznanie ulgi. 
Jak zeznał Pan Andrzej Wilk, Spółka planowała inwestycję, ale jeszcze jej nie 
rozpoczęła (poza pracami porządkowymi) i w związku z tym, chcąc wesprzeć 
inwestora, podjęte zostały powyższe decyzje. 
W ocenie NIK wydanie decyzji umarzających podatek od nieruchomości było 
działaniem nierzetelnym i niegospodarnym.  
W ocenie NIK nie została spełniona przesłanka (w uzasadnieniu powołano się 
na ważny interes publiczny), na podstawie której udzielono ulgi w podatku od 
nieruchomości. Zdaniem NIK, wydając decyzję o umorzeniu podatku, Burmistrz 
nierzetelnie dokonał oceny stanu faktycznego. Zauważyć bowiem należy, że 
Spółka zadeklarowała zrealizowanie inwestycji w określonym terminie. 
Jednakże w okresie jakim została udzielona ulga, spółka nie podjęła żadnych 
działań mających na celu rozpoczęcie realizacji inwestycji, a tym samym jej 
zakończenia w zadeklarowanym terminie. Ustalono, że dopiero w maju 2017 r. 
złożony został wniosek do Urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach w zakresie budowy hali magazynowo-produkcyjnej, zbiornika 
i pompowni przeciwpożarowej. 
Należy również zauważyć, że kwota zastosowanej ulgi (19,2 tys. zł) stanowi 
jedynie 0,089% kwoty jaką spółka zobowiązała się do zainwestowania 
(21 400,0 tys. zł). 

(Dowód: akta kontroli str. 264-266, 343-350) 

3. W Urzędzie nie dochowano należytej staranności w prowadzeniu postępowania 
w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.  
Były Prezydent zeznał, że zgodnie z ww. ustawą o przekształceniu, podmiotowi, 
który złożył wniosek o dokonanie przekształcenia, nie można było wydać decyzji 
odmownej. 
Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że zgodnie z art. 3 ustawy o przekształceniu 
prawa użytkowania w prawo własności, przekształcenie użytkowania 
wieczystego w prawo własności następuje w formie decyzji administracyjnej, tak 
więc zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego32. Zgodnie z art. 7 KPA organy administracji 
publicznej są zobowiązane do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych 
do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego. W związku z powyższym, 
zdaniem NIK, Prezydent, kierując się interesem publicznym, nie był 
zobowiązany do wydania decyzji pozytywnej zgodnie z wnioskiem Spółki.  
Spółka w zadeklarowanym okresie realizacji inwestycji, tj. do 31 grudnia 2015 r., 
nie podjęła żadnych działań, w tym np. nie wystąpiła do Prezydenta lub Starosty 
o wydanie m.in.: decyzji środowiskowych, pozwoleń wodnoprawnych lub 
pozwolenia na budowę. Tym samym nie został osiągnięty cel zakładany 
w związku z przekazaniem terenu do SSE.  
NIK zwraca również uwagę, że przekształcając prawo użytkowania wieczystego 
w prawo własności ówczesny Prezydent pozbawił Miasto możliwości 
rozwiązania umowy o użytkowanie wieczyste z przyczyn określonych w art. 240 

                                                      
31 Decyzją z dnia 25.03.2010 r. nr PO.II. 3110-2-25/10 umorzył zaległość podatku od nieruchomości za okres od 

1.11.2009 r. do 31.03.2010 r. z odsetkami na kwotę 17,9 tys. zł. Decyzją z dnia 13.04.2011 r. Nr PO.II.3110-2-
15/11 umorzył zaległość podatku od nieruchomości za 2010 r. w kwocie 1,3 tys. zł. 

32 Dz. U. z 2017 poz. 1257, dalej „KPA”. 
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ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny33 lub skorzystania 
z uprawnień określonych w art. 63 ust. 3 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami, tj. podwyższenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste 
o 10% z powodu bezskutecznego upływu terminu na zagospodarowanie 
nieruchomości. Zgodnie z szacunkami sporządzonymi przez NIK, tylko za rok 
2016 r. i 2017 Miasto, w przypadku utrzymania prawa użytkowania wieczystego, 
uzyskałoby dodatkowe wpływy w wysokości ponad 26,0 tys. zł. 

(Dowód: akta kontroli str. 264-266, 330-334) 

1. Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że zadania w zakresie koordynacji prac 
dotyczących obsługi inwestora w zakresie dostarczania informacji i danych, 
indywidualnej obsługi kluczowych inwestycji, organizacji spotkań, pomocy 
w nawiązywaniu kontaktów oraz organizacji wizyt inwestora w Żyrardowie, 
wskazane przez Prezydenta jako właściwe dla Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji, 
nie zostały wyszczególnione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta.  
Jak wyjaśnił Prezydent Miasta, Wydział Rewitalizacji i Promocji kontynuuje 
zadania powstałe jako projekty realizowane ze środków zewnętrznych, których 
utrzymanie w ramach ciągłości projektu należy do obowiązków Urzędu. Te 
zadania z zasady nie są wymienione w Regulaminie. NIK wskazuje, że zgodnie 
z Komunikatem nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie 
standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych rozdział A 
Środowisko zewnętrzne ustęp 3 Struktura organizacyjna zakres zadań, 
uprawnień i odpowiedzialności jednostek, poszczególnych komórek 
organizacyjnych jednostki powinien być określony w formie pisemnej w sposób 
przejrzysty i spójny. 

2. Prezydent Miasta w latach 2014-2016 wydał zarządzenia w sprawie ogólnych 
warunków dzierżawy, najmu nieruchomości i wysokości stawek czynszu 
dzierżawnego oraz najmu za nieruchomości gminy Miasta Żyrardów. Jako 
podstawę prawną wskazano art. 30 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz 
§ 7 i § 8 uchwały Rady Miasta Żyrardowa34 w sprawie zasad wydzierżawiania 
nieruchomości. W zarządzeniach tych zostały również uregulowane zagadnienia 
dotyczące najmu nieruchomości. 
Jak wyjaśnił Prezes PGM, przy zawieraniu umów na najem lokali użytkowych 
stosuje się przepisy uchwały nr XL/334/01 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 
25 października 2001 r. w sprawie zasad wynajmu lokali użytkowych. 
NIK zwraca uwagę, że pomimo uregulowania w zarządzeniach zasad i stawek 
czynszu za wynajem nieruchomości to w podstawie prawnej tych zarządzeń nie 
wskazano uchwały Rady Miasta, która upoważniała Burmistrza do uregulowania 
spraw związanych z najmem lokali użytkowych. 

(Dowód: akta kontroli str. 36, 45-68, 116-120, 135-136, 172-173, 612) 

W ocenie NIK, Miasto Żyrardów stworzyło koncepcję i podejmowało działania 
wspierające rozwój przedsiębiorczości, w tym prowadziło inwestycje poprawiające 
infrastrukturę Miasta. W Strategiach określono  cele strategiczne i operacyjne 
obejmujące również rozwój przedsiębiorczości. Miasto prowadziło działania 
w zakresie obniżenia stawek podatkowych i opłat za zajęcie pasa drogowego 
ukierunkowane na wspieranie przedsiębiorców. Systematycznie uchwalane były 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Przedstawiciele Miasta brali 
udział w konferencjach, spotkaniach informacyjnych oraz szkoleniach 
ukierunkowanych na obsługę inwestora. 

                                                      
33 Dz. U. z 2017 r. poz. 459, ze zm. 
34 Uchwała Nr XVIII/138 z dnia 31 stycznia 2008 r. 
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2. Organizacja monitoringu i ocena efektów wspierania 
przedsiębiorczości przez Miasto i wykorzystanie tych ocen 
w modyfikacji realizowanych działań 

2.1 Zarówno w aktualnej, jak i w poprzednio obowiązującej Strategii, sposób 
monitorowania oraz przykładowe wskaźniki monitorowania zostały określone 
w Rozdziale VI. Monitoring Strategii, w którym wskazano, że monitoring Strategii 
rozwoju ma być ciągłym procesem obserwacji wybranych wskaźników w celu 
zbierania informacji na temat skuteczności prowadzonych działań. Jako rok bazowy 
został przyjęty rok 2010. Monitoring Strategii miał polegać na cyklicznym (raz na 
pięć lat) przeglądzie wyznaczonych celów i zadań oraz postępów i trudności 
towarzyszących ich realizacji. 

Prezydent Miasta podał, że aktualizacja Strategii w 2015 r. była poprzedzona 
przygotowaniem aktualnej diagnozy stanu istniejącego Miasta w oparciu o dane od 
2010 r. Wyniki diagnozy znalazły swoje odzwierciedlenie w rozdziale Diagnoza 
Stanu Istniejącego, w analizie SWOT oraz w celach strategicznych i operacyjnych. 
W konsekwencji dokonano aktualizacji celów strategicznych i zadań przypisanych 
celom operacyjnym. Ponadto wskazał, że aktualizacja Strategii stanowi swoistego 
rodzaju podsumowanie dotychczasowych efektów realizowanych działań, w tym 
w zakresie gospodarki.  

W Strategii określony został zestaw wskaźników monitorowania realizacji 
zapisanych działań. W przypadku celu strategicznego nr 1 Ciągła poprawa życia 
mieszkańców określonych zostało 16 wskaźników, z których jeden (ilość osób 
korzystających z pożyczek na uruchomienie własnej działalności i na utworzenie 
dodatkowych miejsc pracy) związany był z rozwojem przedsiębiorczości. 
W przypadku celu strategicznego – Wzmocnienie pozycji Żyrardowa jako 
znaczącego ośrodka gospodarczego między Warszawą, a Łodzią określonych 
zostało 10 wskaźników monitorowania35.  

(Dowód: akta kontroli str. 11, 109, 169-170) 

W Strategiach obowiązujących w okresie objętym kontrolą nie wskazano komórki 
organizacyjnej, która będzie odpowiedzialna za monitoring. Nie określono również 
w jaki sposób realizowany będzie cykliczny monitoring Strategii. 

(Dowód: akta kontroli str. 11) 

2.2. Ustalono, że w wyniku przeprowadzonej aktualizacji, w znowelizowanej Strategii 
nie uwzględniono zadania 1.4 Opracowanie listy pożądanych gałęzi i branż 
przemysłu realizowanego w ramach celu operacyjnego nr 1 Prowadzenie 
prorozwojowej polityki gospodarowania terenami oraz zadania 2.3 Uzbrojenie 
terenów stanowiących ofertę dla inwestorów w ramach celu operacyjnego nr 2. Jak 
wyjaśnił Prezydent, powodem usunięcia ww. zadań ze Strategii jest niewielka ilość 
terenów inwestycyjnych w Mieście pod działalność przemysłową. Uzbrajanie 
terenów inwestycyjnych odbywa się na wniosek przedsiębiorcy/inwestora 
i każdorazowo przy wykonywaniu inwestycji. 

(Dowód: akta kontroli str. 11, 75) 

                                                      
35 Procentowy udział powierzchni terenów przemysłowych w stosunku do ogólnej ilości terenów w mieście, 

dynamika nowo rejestrowanych podmiotów gospodarczych, ilość nowoutworzonych miejsc pracy, przyrost 
ilości jednostek otoczenia rynkowego, dynamika zatrudnienia i liczba bezrobotnych, liczba bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych, liczba przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym i mieszanym, liczba instytucji 
i ośrodków pełniących funkcje ponadlokalne, dynamika dochodów własnych oraz wysokość środków 
pomocowych krajowych i zagranicznych pozyskanych przez gminę. 

Opis stanu 
faktycznego 
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2.3 W Programie Rewitalizacji zasady monitoringu zostały określone w rozdziale XIII 
System monitoringu skuteczności działań i system wprowadzania modyfikacji 
w reakcji na zmiany w otoczeniu programu. Wskazane zostały tam dwie płaszczyzny 
monitoringu: monitoring realizacji programu oraz monitoring realizacji projektów 
objętych Programem. 

Komórką Urzędu odpowiedzialną za dokonanie monitoringu był Wydział 
Rewitalizacji i Rozwoju. W ramach realizacji Programu przewidziano również 
utworzenie zespołu ds. rewitalizacji stanowiącego m.in. forum współpracy i dialogu 
interesariuszy z organami Miasta w sprawach dotyczących przygotowania, 
prowadzenia i oceny rewitalizacji. 
W ramach monitoringu Programu Rewitalizacji, Wydział Rewitalizacji i Rozwoju 
został zobowiązany do tworzenia kwartalnych raportów przedstawianych zespołowi 
ds. rewitalizacji. Raporty te mają obrazować postęp realizacji programu oraz 
zawierać opis problemów i trudności w cyklu trzymiesięcznym. Wydział Rewitalizacji 
Urzędu został zobowiązany do opracowania rocznego sprawozdania na podstawie 
raportów kwartalnych oraz w uzupełnieniu informacji na temat wskaźników realizacji 
programu  
W ramach Programu przyjęty został system 14 wskaźników realizacji, z których dwa: 
Działalności gospodarcze aktywne/100 mieszkańców oraz Działalności gospodarcze 
wykreślone/100 mieszkańców dotyczyły rozwoju przedsiębiorczości. 
Dla wskaźników realizacji Programu wskazane zostały zarówno wartości docelowe 
(dla roku 2016) jak i planowane w roku 2020. 
Prezydent Miasta wyjaśnił, że częścią składową Programu Rewitalizacji jest 
Diagnoza stanu wyjściowego - raport o sytuacji społeczno-gospodarczej miasta, 
w której zaprezentowano dane dot. m.in. gospodarki w zakresie: Podmiotów 
gospodarczych, Analizy aktywności gospodarczej (aktywne, zawieszane 
i wykreślane działalności gospodarcze) i Bezrobocia.  

(Dowód: akta kontroli str. 11, 167-170) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że sposób monitorowania określony 
w Strategii utrudnia ocenę skuteczności prowadzonych działań i uzyskanych 
efektów. 
Wskazane w Strategii wskaźniki, mające służyć ocenie postępu działań Miasta, 
miały ogólny charakter, w szczególności nie zawierały wartości początkowej 
i docelowej. Założono również, że przegląd wyznaczonych celów i zadań ma być 
przeprowadzany raz na pięć lat, nie wskazując jednakże osób ani komórek 
odpowiedzialnych za realizację tego obowiązku. Nie określono również w jakiej 
formie oraz w jaki sposób ma być dokonywana ocena skuteczności prowadzonych 
działań i osiąganych efektów.  

Zdaniem NIK określenie precyzyjnych mierników ilościowych i wyznaczenie komórki 
odpowiedzialnej za prowadzenie monitoringu i dokonywanie oceny realizacji 
Strategii jest konieczne do oceny skuteczności prowadzonych przez Gminę działań 
i postępu w osiąganiu założonych celów, a w konsekwencji dostosowania Strategii 
do zmieniających się warunków. 

Należy również podkreślić, że w innym dokumencie opracowanym przez Miasto, tj. 
Programie Rewitalizacji Miasta Żyrardowa, stworzony został system jego 
monitorowania i raportowania (kwartalne raporty oraz roczne sprawozdania) wraz ze 
wskazaniem komórek odpowiedzialnych oraz określeniem zwymiarowanych 
wskaźników realizacji celów i zadań. 
 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności 



 

16 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, określony w Strategii sposób monitorowania nie 
zapewnia rzetelnej oceny skuteczności prowadzonych działań i osiąganych efektów. 
Natomiast system monitoringu określony w Programie Rewitalizacji, w opinii NIK, 
ma charakter kompleksowy umożliwiający bieżącą i okresową ocenę realizacji tego 
Programu. 

3. Działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości oraz efekty 
tych działań 

3.1 W związku z realizowanymi przez Urząd zadaniami dotyczącymi rozwoju 
przedsiębiorczości: 

 w ramach porozumienia zawartego w 2013 r. pomiędzy Miastem Stołecznym 
Warszawa a 39 gminami podjęto współpracę z liderem Porozumienia, tj. 
Miastem Stołecznym Warszawa w ramach którego opracowana została 
Analiza możliwości rozwoju terenów inwestycyjnych Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego w ramach Instrumentu Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych oraz Diagnoza potencjału MŚP z Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego w zakresie internacjonalizacji 

 przedstawiciele Urzędu uczestniczyli w konferencji Eksport Siłą Warszawy 
i 39 gmin? Ile, Dokąd i Skąd Eksportują Mali i Średni Przedsiębiorcy oraz jak 
wykorzystać ten potencjał zorganizowanej w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym, 
w spotkaniach informacyjnych na temat umów handlowych, wspólnie 
z Mazowieckim Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera oraz w stażach, 

 uchwalano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, którymi na 
dzień 31 maja 2017 r. objęte było 47% powierzchni Miasta, 

 zorganizowano cykliczne, co miesięczne jarmarki produktów tradycyjnych 
i regionalnych, w ramach których producenci dostali możliwość sprzedaży 
w specjalnym wydzielonym sektorze targowiska miejskiego, 

 w 2016 r. we współpracy z podmiotami zewnętrznymi (Fundacja Polski 
Kongres Gospodarczy) zorganizowano dwie konferencje z zakresu wsparcia 
dla biznesu (Forum Rozwoju Inwestycji Samorządowych oraz Efektywność 
Energetyczna dla Samorządów):  

 utworzono nowy kierunek nauczania w zawodzie technika urządzeń 
i systemów techniki odnawialnej36, 

 w ramach współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w ramach 
doradztwa zawodowego, przeprowadzono warsztaty w ramach doradztwa 
zawodowego dla uczniów gimnazjów oraz zajęcia z preorientacji zawodowej 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wyniku czego otrzymano informacje 
na temat najpopularniejszych kierunków nauczenia w szkołach, 

 w ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie 
przeprowadzono badania na temat planów edukacyjnych i motywacji 
młodzieży gimnazjalnej, 

 utworzono portal gospodarczy Miasta w którym m.in. przedstawiana jest 
oferta inwestycyjna,  

 w marcu 2017 r. zorganizowano spotkanie dotyczące przedstawienia oferty 
pożyczkowej w ramach projektu Gotówka na start Krajowego Stowarzyszenia 
Wspierania Przedsiębiorczości w Warszawie37, 

                                                      
36 Od roku szkolnego 2017/2018. 
37 Na dzień zakończenia kontroli projekt jest w trakcie realizacji.  
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 Miasto udzieliło przedsiębiorcom ulg38 w spłacie zobowiązań podatkowych na 
łączną kwotę 7 677 126 zł, z czego: odroczeń zapłaty należności na kwotę 
4 576 542 zł, rozłożenia na raty na kwotę 1 202 579 zł i umorzeń na kwotę 
1 898 005 zł, 

 zawarto 11 umów bezpłatnego użyczenia z czego trzy dotyczyły 
przedsiębiorców. Okres trwania tych umów nie przekraczał trzech lat, 

 bezrobocie na terenie Miasta spadło z 16,4% w 2013 r. do 13% w 2016 r., 
(Dowód: akta kontroli str. 17, 40-44, 109-111, 117-120) 

3.2 W okresie objętym kontrolą Miasto prowadziło następujące inwestycje 
infrastrukturalne, pośrednio wpływające na poprawę warunków do prowadzenia 
działalności gospodarczej: 

  w 2014 r. zrealizowane zostały trzy inwestycje polegające na budowie ulic 
miejskich wraz z siecią kanalizacji deszczowej oraz chodnikami39. Łączna 
wartość wyniosła 1 302,5 tys. zł; 

 w 2015 r. zrealizowane zostały dwie inwestycje polegające na budowie ulic40, 
oraz po dwie inwestycje związane z budową kanalizacji deszczowej41 
i oświetlenia ulicznego42 oraz jedna inwestycja związana z budową43 chodnika 
o łącznej wartości 1 194,3 tys. zł,  

 w 2016 r. zrealizowanych zostało sześć zadań związanych z budową lub 
przebudową ulic miejskich44. Złożony został również wniosek 
o dofinansowanie oraz opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową 
projektu rozwoju terenów zieleni w Mieście za łączną kwotę 3 688,3 tys. zł. 

(Dowód: akta kontroli str. 15-16, 40-44, 109-111, 117-120) 

3.3 W zakresie efektów działań realizowanych w ramach wspierania 
przedsiębiorczości Prezydent wyjaśnił, że wskazanie efektów osiągniętych 
w ramach realizacji zadań mających na celu wspieranie przedsiębiorczości możliwe 
będzie podczas monitoringu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Żyrardowa, co 
dokonane będzie po pięciu latach obowiązywania Strategii, tj. w 2020 r. W zakresie 
Programu Rewitalizacji Miasta Prezydent wskazał, że w związku z przyjęciem tego 
Programu w lutym 2017 r. trudno jest wskazać efekty realizowanych zadań, gdyż są 
one dopiero w fazie początkowej. O efektach będzie można mówić dopiero po roku 
2020. 
Ponadto, Prezydent wskazał, że wsparcie dla przedsiębiorców nie musi opierać się 
tylko na obniżeniu podatków i opłat lokalnych. Jednym z instrumentów jest budżet 
miasta, którego bardzo ważnym punktem jest wydatkowanie środków na rozwój 
infrastruktury technicznej, w tym głównie drogowej. 

(Dowód: akta kontroli str. 118-120, 181-182) 

3.4 Analiza wskaźników dotyczących rozwoju gospodarczego Miasta za lata 2013-
2016 wykazała, m.in. że: 

 wzrosła liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych przypadająca na 
10 tysięcy mieszkańców w wieku produkcyjnym (z 151 w 2013 r. do 167 w 2016 r.),  

 spadł poziom bezrobocia45 (z 16,4% w 2013 r. do 13% w 2016 r.),  

                                                      
38 Decyzje wydawane są na podstawie art. 67a ustawy ordynacja podatkowa. 
39 Ul. Orlika (I etap) oraz ul. Równoległa. 
40 Ul. Orlika (II etap) oraz ul. Salezjańska. 
41 Ul. Szymanowskiego i Baczyńskiego. 
42 Ul. Lniarska i Mały Rynek. 
43 Ul. Skargi. 
44 Ul. Niedziałkowskiego, Kutnowska, Jeleniogórska, Środkowa, Orlika (II i III etap). 
45 Mierzony jako stosunek liczby bezrobotnych do liczby osób w wieku produkcyjnym (w %).  
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 liczba podmiotów, które wyrejestrowały działalność gospodarczą spadła z 386 
w 2013 r. do 256 w 2016 r., 

 liczba nowo zarejestrowanych podmiotów w badanym okresie wzrosła z 376 
do 387.  

 liczba podmiotów, które zawiesiły działalność spadła odpowiednio z 416 do 
359. 

Zastępca Prezydenta wyjaśnił, że w UM nie dokonywano analiz dotyczących 
wskaźnika poziomu bezrobocia z powodu braku narzędzia do dokonania niezależnej 
oceny przyczyn zmian. 

(Dowód: akta kontroli str. 118-120) 

3.5 Ustalono, że zmniejszenie stawek podatkowych od środków transportu nie 
przyczyniło się do wzrostu liczby firm transportowych działających na terenie Miasta. 
W zakresie obniżki opłat za zajęcie pasa drogowego dla punktów gastronomicznych 
Prezydent wyjaśnił, że z obniżonych stawek opłat skorzystała jedna osoba 
prowadząca działalność gospodarczą. Koszty prowadzenia działalności z tytułu 
opłaty za zajęcie pasa spadły o 50%. 

(Dowód: akta kontroli str. 75, 98, 104-112, 181-182) 

3.6 W latach 2014-2017 Miasto nie korzystało z innych niż dochody własne źródeł 
finansowania w związku z prowadzonymi działaniami dotyczącymi rozwoju 
przedsiębiorczości.  

(Dowód: akta kontroli str. 104-112) 

W badanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. 
 
W ocenie NIK działania prowadzone przez Miasto, jego lokalizacja w pobliżu 
metropolii warszawskiej oraz czynniki makroekonomiczne wpłynęły na poprawę 
podstawowych wskaźników dotyczących jego rozwoju gospodarczego. Wzrosła 
liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych oraz nieznacznie spadł 
poziom bezrobocia oraz liczba podmiotów zawieszających oraz wyrejestrowujących 
działalność. Realizowane inwestycje infrastrukturalne przyniosły efekty rzeczowe 
m.in. w postaci rozbudowy infrastruktury technicznej i poprawy sieci drogowej. 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli46, wnosi o zamieszczanie w treści zarządzeń Prezydenta 
w sprawie ogólnych warunków dzierżawy, najmu nieruchomości i wysokości stawek 
czynszu dzierżawnego, najmu za nieruchomości gminy Miasta Żyrardów odniesienia 
do uchwał Rady Miasta regulujących zasady najmu. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej 
przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli. 

                                                      
46 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 
W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Warszawa, dnia … września 2017 r. 
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