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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 Cezary Domasik, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KAP/45/2017 z dnia 30 maja 2017 r. 

Justyna Głowacka, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr KAP/49/2017 z dnia 30 maja 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

 
Zakres 

przedmiotowy 

Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach, Pl. Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi. 

 
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. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

 

 

Okres objęty 
kontrolą 

Adam Bolek, Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi (dalej: Burmistrz)  
od 9 grudnia 2014 r. Poprzednio Pan Wiesław Banachowicz w okresie od 18 grudnia 
2006 r. do 9 grudnia 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 5-10) 

Od 1 stycznia 2014 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych, tj. do 25 lipca 
2017 r. 

Użyte w wystąpieniu pokontrolnym skróty oznaczają: 

 NIK - Najwyższa Izba Kontroli, 

 MPZP – Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, 

 Gmina – Miasto i Gmina Białobrzegi, 

 Urząd - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach, 

 RMiG – Rada Miasta i Gminy Białobrzegi, 

 Studium – Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego, 

 Podstrefa Białobrzeska TSSE - Podstrefa Białobrzeska Tarnobrzeskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, 

 LGD „Zapilicze” - Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”, 

 Projekt Bazy Wiedzy – Projekt pn. „Przyspieszenie wzrostu 
konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie 
społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez 
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu". 
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II. Ocena kontrolowanej działalności 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, Gmina Białobrzegi korzysta z narzędzi 
wspierających rozwój gospodarczy i tworzy warunki do rozwoju przedsiębiorczości.  

Podstawowymi dokumentami strategicznymi Gminy, obowiązującymi w okresie 
objętym kontrolą, były Strategie Rozwoju Miasta i Gminy Białobrzegi z  2004 i 2016 
roku oraz Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Białobrzegi na lata 2016-2021. 
W dokumentach tych zawarto cele strategiczne i operacyjne w zakresie rozwoju 
i wspierania przedsiębiorczości.  

Zadania związane ze wspieraniem rozwoju gospodarczego zostały przydzielone 
komórkom organizacyjnym Urzędu.  

Utworzono Podstrefę Białobrzeską TSSE w ramach Tarnobrzeskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. 

W okresie objętym kontrolą Gmina realizowała inwestycje infrastrukturalne 
i drogowe, służące poprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej 
i zwiększaniu jej atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów oraz stosowała niższe 
od maksymalnych stawki podatku od środków transportowych. W ramach 
organizowanych przez Urząd spotkań z przedsiębiorcami przekazywano informacje 
dotyczące możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Zapewniono również 
dostęp do aktualnych informacji dotyczących przedsiębiorczości poprzez stronę 
internetową Gminy oraz gazetę lokalną, a także poprzez uruchomienie Węzła 
Lokalnego Infrastruktury Informacji Przestrzennej, służącego do publikacji w sieci 
Internet zbiorów danych przestrzennych z obszaru Gminy.  

Przyznawanie przedsiębiorcom z terenu Gminy przez Burmistrza wyróżnienia może 
być postrzegane jako wyraz przywiązywania przez Gminę dużej wagi do rozwoju 
lokalnej przedsiębiorczości i stanowić zachętę do inwestowania oraz tworzenia 
marki Gminy. 

W okresie objętym kontrolą nastąpiła poprawa podstawowych wskaźników 
dotyczących rozwoju gospodarczego Gminy. Nastąpił m.in. spadek poziomu 
bezrobocia i wzrosła liczba nowo zarejestrowanych podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą.  

NIK zwraca jednakże uwagę, że dla celów ujętych w Strategii z 2004 r. nie 
określono konkretnych zadań (projektów), poprzez realizację których zakładane cele 
miałyby zostać osiągnięte. Nie wskazano również okresu realizacji ww. celów. 
Doprecyzowanie zapisów Strategii w ww. zakresie nastąpiło dopiero pod koniec 
2016 r., wraz z wejściem w życie Strategii na lata 2014-2020. Ponadto nie 
realizowano obowiązku sporządzania sprawozdań, przewidzianego w Strategii 
z 2004 r., co miało negatywny wpływ na rzetelność monitorowania oraz możliwość 
zaopiniowania przez RMiG efektów realizacji tego dokumentu.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
Gmina Białobrzegi jest gminą miejsko-wiejską zlokalizowaną w południowej części 
województwa mazowieckiego, na terenie powiatu białobrzeskiego. Cały jej obszar 
znajduje się w strefie krajobrazu chronionego pod nazwą „Dolina Pilicy i Drzewiczki”. 
Gmina Białobrzegi zajmuje obszar 78 km2 zamieszkiwany przez 10 311 osób1. Na 
terenie Gminy zlokalizowanych jest 18 miejscowości. Gmina posiada dogodne 
położenie komunikacyjne. Przez jej obszar przechodzi droga o znaczeniu 
międzynarodowym: Gdańsk-Rabka Zdrój (S7), co znacznie ułatwia dojazd m.in. 

                                                      
1 Dane według stanu na 31.05.2017 r. 

Ocena ogólna 
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w rejon aglomeracji warszawskiej. Gmina posiada również dobrze rozwiniętą 
infrastrukturę wodociągową i telekomunikacyjną. Dominującymi rodzajami gruntów 
są użytki rolne wraz z gruntami leśnymi, zadrzewionymi i zakrzewionymi, które 
stanowiły łącznie 90,3% powierzchni Gminy. Według stanu na 21 lipca 2017 r. na 
terenie Gminy działalność gospodarczą prowadziło 830 podmiotów gospodarczych 
(głównie mikroprzedsiębiorstwa)2.  

 (dowód: akta kontroli str. 337-340, 378-381, 390, 509, 515) 

1. Warunki wspierania przedsiębiorczości w Gminie 

1.1. W okresie objętym kontrolą zadania z zakresu wspierania rozwoju 
przedsiębiorczości zostały przydzielone różnym komórkom organizacyjnym Urzędu. 
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu, wprowadzonym zarządzeniem 
z dnia 3 stycznia 2017 r.3, zadania te realizował w szczególności: Wydział 
Inwestycji4 (m.in. wdrażanie strategii rozwoju oraz powiązanych z nią planów 
finansowych i operacyjnych, monitorowanie i aktualizowanie programów rozwoju 
Gminy i związanych z nią programów operacyjnych oraz nadzór nad ich realizacją); 
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości5 (m.in. 
przygotowywanie materiałów do opracowania studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz jego zmian, koordynacja i obsługa działań 
związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych) oraz 
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (m.in. wymiar i pobór podatków i opłat 
lokalnych). 

Do czasu zakończenia kontroli nie obsadzono stanowiska ds. wizerunku i obsługi 
inwestora, przewidzianego w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu od dnia 
1 stycznia 2017 r.6 Sekretarz Miasta i Gminy Białobrzegi Pan Sławomir Bielecki 
(dalej: Sekretarz Gminy) wyjaśnił7 m.in., że ww. stanowisko będzie obsadzone, 
w wyniku konkursu, który zostanie ogłoszony po sprecyzowaniu szczegółowych 
zadań i kompetencji, jakie powinien posiadać kandydat, na podstawie potrzeb 
zgłoszonych przez przyszłych inwestorów Podstrefy Białobrzeskiej TSSE.  

Gmina nie była zobowiązana i nie opracowała schematu obsługi inwestora 
zawierającego szczegółowe wytyczne dla poszczególnych etapów procesu 
inwestycyjnego. Burmistrz wyjaśnił, że formalnie taki dokument nie funkcjonuje, ale 
od momentu utworzenia Podstrefy Białobrzeskiej TSSE powołano grupę złożoną 
z pracowników Urzędu (Zastępca Burmistrza oraz Naczelnicy Wydziału Inwestycji 
oraz Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości), mającą za 
zadanie pozyskiwanie inwestorów, utrzymywanie kontaktu z inwestorami oraz 
udzielanie pomocy w uzyskaniu zgody na inwestowanie w Białobrzegach 
i w skróceniu toku procedur urzędowych.   

                                                      
2 Podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.  
3 Zarządzenie Nr 5/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach z 3.01.2017 r., zmienione zarządzeniem 
Nr 13/2017 z 19.01.2017 r. Powyższe zarządzenie obowiązywało od 01.01.2017 r. do zakończenia 
czynności kontrolnych. Wcześniej obowiązywało Zarządzenie Nr 108/2012 Burmistrza Miasta i Gminy 
Białobrzegi w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach 
z 31.12.2012 r., zmienione zarządzeniami: Nr 100/2013 z 31.12.2013 r., Nr 80/2014 z 03.09.2014 r. 
i Nr 6/2015 z 12.01.2015 r. Powyższe zarządzenie obowiązywało od 31.12.2012 r. do 31.12.2016 r.   

4 Wcześniej Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Funduszy Strukturalnych. 
5 Wcześniej Wydział Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska oraz Wydział 

Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Gruntami i Odpadów Komunalnych.  
6 W ramach tego stanowiska regulamin Urzędu przewidywał zadania dotyczące m.in.: przygotowywania 

projektów i materiałów informacyjnych w szczególności w zakresie komunikacji gospodarczej i inwestycyjnej 
Gminy, gromadzenie i bieżąca aktualizacja danych dotyczących oferty terenów inwestycyjnych oraz obsługa 
inwestorów. 

7 W toku kontroli Sekretarz Gminy składał wyjaśnienia z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi.  

Opis stanu 
faktycznego 
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Z analizy Statutu Gminy Białobrzegi8 wynika, że żadna komisja stała, powołana 
w Radzie Miasta i Gminy Białobrzegi, nie miała przypisanych zadań dotyczących 
wspierania przedsiębiorczości i współpracy z przedsiębiorcami.  

(dowód: akta kontroli str. 365-366, 385-390, 413-498, 576-577) 

1.2. Podstawowymi dokumentami (narzędziami planistycznymi i prawno-
administracyjnymi) z zakresu wspierania przedsiębiorczości, obowiązującymi 
w Gminie w latach 2014-2017, były Strategie Rozwoju Miasta i Gminy Białobrzegi 
przyjęte Uchwałami RMiG z dnia: 

 17 listopada 2004 r. Nr XXIII/111/2004 (dalej: Strategia z 2004 r.)  
– obowiązywała od 17 listopada 2004 r. do 27 listopada 2016 r.;    

 28 listopada 2016 r. Nr XXIX/197/2016 (dalej: Strategia z 2016 r.) - obowiązuje 
od 28 listopada 2016 r. i została określona na lata 2014-2020.  

Zgodnie z § 2 powyższych uchwał, za ich wykonanie odpowiadał Burmistrz.  

Z zamieszczonej w  Strategii z 2016 r. analizie wynika, że słabymi stronami Gminy 
jest m.in. wysoki odsetek osób długotrwale bezrobotnych oraz osób bezrobotnych 
w  wieku poprodukcyjnym, niska aktywność gospodarcza mieszkańców, a także 
niska rozpoznawalność regionu, jako miejsca atrakcyjnego dla turystów. 

Cele strategiczne i operacyjne zawarte w Strategii z 2004 i 2016 r. uwzględniały 
rozwój przedsiębiorczości w Gminie, tj.:  

 W Strategii z 2004 r. wyznaczono cztery cele strategiczne z przypisanymi im 
celami operacyjnymi, w tym m.in. Białobrzegi gminą stwarzającą warunki do 
dynamicznego rozwoju gospodarki9 (z celami operacyjnymi takim jak m.in. 
Ożywienie gospodarki gminy, Aktywna promocja gospodarcza) oraz 
Usprawnienie funkcjonowania Gminy przez dalszy rozwój i unowocześnienie 
infrastruktury technicznej i planowy rozwój przestrzenny10 (m.in. Przygotowanie 
Gminy do inwestowania).  

 W Strategii z 2016 r. wyznaczono sześć celów strategicznych z przypisanymi im 
celami operacyjnymi, w tym m.in.: Silna gospodarka oparta na kluczowych 
branżach (z celami operacyjnymi takim jak m.in. Wsparcie lokalnych 
przedsiębiorstw z branż kluczowych, Zapewnienie dostępności i atrakcyjności 
terenów inwestycyjnych) oraz Wysoki poziom atrakcyjności turystycznej (m.in. 
Wsparcie lokalnych przedsiębiorstw działających w branży turystycznej, 
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej). W Strategii tej zawarto 
również konkretne (zwymiarowane) działania do podjęcia przez Urząd. 
Realizację wymienionych celów przewidziano w perspektywie pięcioletniej 
z zakładaną możliwością kontynuacji podjętych inwestycji w kolejnych latach.   

Strategie z 2004 i 2016 r. nie były aktualizowane. Sekretarz Gminy wyjaśnił m.in., że 
w wyniku podjętej w 2015 r. próby aktualizacji Strategii z 2004 r., ze względu na jej 
zbytnią ogólność, stwierdzono konieczność stworzenia od podstaw nowego 
dokumentu strategicznego. W trakcie prac nad m.in. nową strategią rozwoju Gminy 
zostały przeprowadzone badania, dotyczące oczekiwań  mieszkańców w zakresie 
poprawy warunków życia. Badania te przeprowadzono w 2016 r. w formie ankiet oraz 
bezpośrednich spotkań. Sekretarz Gminy wyjaśnił, że na podstawie ww. badań 
wyznaczone zostały główne kierunki rozwoju Gminy. 

                                                      
8 W okresie objętym kontrolą w Gminie obowiązywał Statut Gminy Białobrzegi stanowiący załącznik do 

uchwały Nr VI/27/2003 RMiG z 17.03.2003 r. (zmieniony uchwałą Nr II/3/2010 RMiG z 14.12.2010 r. oraz 
uchwałą Nr XXXV/270/2013 z 29.11.2013 r.) oraz Statut Miasta i Gminy Białobrzegi przyjęty uchwałą 
Nr VIII/065/2015 RMiG z 29.06.2015 r. 

9 Do działań samorządu Gminy w ramach tego celu zaliczono działania zmierzające m.in. do zmniejszenia 
stopy bezrobocia oraz wspierania i rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości.  

10 Do działań samorządu Gminy w ramach tego celu zaliczono m.in. modernizację i rozbudowę systemów 
infrastruktury i komunikacji oraz realizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
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Od listopada 2016 r. w Gminie obowiązuje Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy 
Białobrzegi na lata 2016-2021 przyjęty uchwałą Nr XXIV/196/2016 RMiG z dnia 
28 listopada 2016 r.11, którego celem jest m.in. wyprowadzenie wyznaczonych 
obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego. Dokument ten zawiera m.in. projekty 
zadań, które są komplementarne z poszczególnymi celami strategicznymi 
określonymi w Strategii z 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 11-330, 367-377) 

1.3. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego12. 
obowiązuje w Gminie od 1999 r. W latach 2007-2011 Studium było zmieniane 
czterokrotnie13 przez RMiG. Z uwagi na fakt, iż obowiązujące Studium nie 
obejmowało wszystkich terenów Gminy w 2013 r. podjęto działania na rzecz 
opracowania nowego Studium obejmującego cały teren w granicach 
administracyjnych Gminy14. 

Na dzień 20 lipca 2017 r. – jak podał Zastępca Burmistrza Pan Mieczysław 
Danielewicz, opracowano nowy projekt Studium. Ponadto poinformował, że zostanie 
on przesłany do uzgodnienia właściwym organom oraz do zaopiniowania komisji 
urbanistyczno-architektonicznej. 

Na dzień 31 maja 2017 r. w Gminie aktualne były cztery MPZP15, które pokrywały 
98% jej powierzchni. W latach 2011-2012 wprowadzono cztery zmiany16 do 
aktualnie obowiązujących planów, które dotyczyły zarówno obszaru miasta jak 
i gminy. Najstarsze dwa obowiązujące MPZP zostały uchwalone 2 marca 2004 r. 
W latach objętych kontrolą został uchwalony jeden z czterech MPZP. We wszystkich 
obowiązujących MPZP zostały uwzględnione tereny pod działalność gospodarczą, 
które stanowią 13,7% obszaru objętego planami, tj. 1 191,9 ha (z tego 1174,5 ha 
(tj. 13,5%) stanowią tereny prywatne, a 17,4 ha (tj. 0,2%) tereny gminne). 
Obowiązujące MPZP zostały udostępnione na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Białobrzegi.   

Sekretarz Gminy poinformował, że uchwalenie MPZP dla części Gminy nieobjętej 
dotychczas żadnym planem (tj. 2% stanowiących 1,6 ha terenu Gminy) będzie 
realizowane po uchwaleniu Studium. 

(dowód: akta kontroli str. 337-340, 361-364, 393-394, 576-582) 

1.4. W latach 2014-2017 (do 31 maja) Gmina Białobrzegi pozyskała grunty 
od prywatnych właścicieli pod budowę i rozbudowę dróg oraz pod obiekty 
użyteczności publicznej (np. pod rozbudowę stadionu)17. 

Sekretarz Gminy podał, że Gmina prowadziła rozmowy ze stowarzyszeniem ogrodów 
działkowych „Relax” w Białobrzegach w celu zaoferowania nowej lokalizacji 
zamiennej, co zmniejszyłoby uciążliwość ich funkcjonowania w sąsiedztwie zakładów 
produkcyjnych, a Gmina zyskałaby nowy teren inwestycyjny graniczący z działkami 
Podstrefy Białobrzeskiej TSSE. Działkowcy nie wyrazili zgody na to działanie. Na 

                                                      
11 Zmieniony uchwałami RMiG Nr XXVI/224/2017 z 02.02.2017 r. i Nr XXVIII/241/2017 z 30.03.2017 r.  
12 Załącznik do uchwały Nr XIII/54/99 RMiG z 08.06.1999 r. 
13 Zmiany Studium dokonano w drodze następujących uchwał: Nr VIII/46/2007 z 12.06.2007 r., Nr VI/31/2011 

z 01.03.2011 r., Nr VII/40/2011 z 31.03.2011 r., Nr X/68/2011 z 25.08.2011 r.  
14 Uchwała Nr XXVIII/216/2013 RMiG z 29.05.2013 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi zmieniona uchwałą 
Nr XXI/178/2016 z 23.08.2016 r. 

15 Przyjęte następującymi uchwałami: Nr XV/81/2004 z 02.03.2004 r., Nr XV/82/2004 z 02.03.2004 r., 
Nr XXXVI/2006 z 26.04.2006 r., Nr XLIII/326/2014 z 29.08.2014 r. 

16 Zmiany MPZP dokonano w drodze następujących uchwał: Nr IV/19/2011 z 18.01.2011 r., Nr IV/20/2011 
z 18.01.2011 r., Nr XIV/105/2012 z 21.02.2012 r., Nr XI/77/2011 z 30.09.2011 r. 

17 Według informacji zawartych w protokołach z posiedzeń dwóch stałych Komisji RMiG tj.: Komisji Finansów 
i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Budżetu i Inwestycji. 
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początku 2017 r. Gmina zainicjowała proces scalenia gruntów prywatnych w obszarze 
przemysłowym na południe od Białobrzegów w związku z zamiarem stworzenia 
obszaru przemysłowego na gruntach prywatnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 371-377, 576-577) 

1.5. Z dniem 30 grudnia 2016 r. utworzona została Podstrefa Białobrzeska TSSE18. 
W skład Podstrefy Białobrzeskiej TSSE weszło 26 działek19 o powierzchni 11,8 ha20, 
tj. 15,2% powierzchni Gminy. W MPZP tereny te zostały przeznaczone pod 
zabudowę usługową i przemysłowo–składową. 

Sekretarz Gminy podał m.in., że działania zmierzające do włączenia powyższych 
terenów inwestycyjnych do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zostały 
zainicjowane przez Burmistrza w 2015 r.21 O włączenie swoich działek wnioskowała 
również spółka Zbyszko Company S.A. Jednocześnie poinformował, że Gmina nie 
inwestowała w uzbrojenie działek pod działalność inwestycyjną przed włączeniem 
obszaru Gminy do Podstrefy Białobrzeskiej TSSE. Obecnie trwają działania 
zmierzające do budowy infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej oraz dróg 
dojazdowych do poszczególnych kompleksów Podstrefy Białobrzeskiej TSSE. 
Gmina, poprzez utworzenie na jej terenie Podstrefy ma do zaoferowania inwestorom 
grunty, na których może być prowadzona działalność gospodarcza na 
preferencyjnych warunkach.  

(dowód: akta kontroli str. 361-364, 371-377, 409-412, 575) 

1.6. W okresie objętym kontrolą na terenie Gminy realizowano inwestycje 
infrastrukturalne mogące pośrednio służyć poprawie warunków prowadzenia 
działalności gospodarczej lub podnoszeniu ich atrakcyjności dla potencjalnych 
inwestorów, takich jak budowa i przebudowa dróg, budowa sieci kanalizacyjnej 
i wodociągowej oraz oświetlenia ulicznego. 

Do czasu zakończenia kontroli Gmina Białobrzegi dysponowała infrastrukturą 
wodociągową obejmującą 97,6% budynków mieszkalnych, a także siecią 
kanalizacyjną obejmującą 43,2% ogółu budynków. Długość dróg należących do 
Gminy Białobrzegi (drogi gminne) wynosiła 240,8 km, w tym 173,8 km dróg 
niepublicznych i 67,0 km dróg publicznych. 

W okresie objętym kontrolą przedsiębiorcy z terenu Gminy nie zgłaszali wniosków 
o dostosowanie istniejącej infrastruktury do ich potrzeb.  

Sekretarz Gminy poinformował, że w okresie objętym kontrolą nie wpływały oferty 
od prywatnych przedsiębiorców z terenu Gminy z propozycją realizacji zadań 
publicznych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Ponadto podał, że Gmina 
nie realizowała zadań, w których uzasadnione byłoby zastosowanie takiej formy 
działania.  

(dowód: akta kontroli str. 367-369, 378-381, 566-573, 583) 

1.7. W latach 2014-2017 na terenie Gminy obowiązywały zróżnicowane stawki 
podatku od środków transportowych w wysokości niższej niż stawki maksymalne 
określone przez Ministra Finansów22, natomiast dla pojazdów, dla których stawki 

                                                      
18 Rozporządzenie Rady Ministrów z 28.12.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Tarnobrzeskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2243). 
19 Podzielonych na sześć kompleksów. 
20 Z tego 23 działki o powierzchni 9,4 ha (12,1%), które stanowią grunty gminne i trzy działki o powierzchni 

2,4 ha (3,1%), które stanowią grunty prywatne. 
21 RMiG 13.01.2016 r. podjęła uchwałę Nr XIV/127/2016 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Tarnobrzeską 

Specjalną Strefą Ekonomiczną nieruchomości położonych na terenie miasta Białobrzegi. 
22  Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych 

w latach 2014-2017 z dnia: 7.08.2013 r. (M. P. poz. 724); 7.08.2014 r. (M. P. poz. 718); 5.08.2015 r. 
(M. P. poz. 735) oraz 28.07.2016 r. (M. P. poz. 779). 
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podatku zostały wskazane jako wartość minimalna, zastosowano stawki minimalne 
określone przez Ministra Finansów23 albo wyższe od minimalnych.  

W okresie objętym kontrolą nie ustalono dla przedsiębiorców działających na terenie 
Gminy preferencyjnych stawek podatku od nieruchomości.  

Gmina nie była zobowiązana i nie opracowała wewnętrznych uregulowań w zakresie 
gospodarowania lokalami użytkowymi. Ustalono, że Gmina dysponowała 
jednym lokalem użytkowym, który był przeznaczony dla przedsiębiorców. 
Od 11 października 2012 r. budynek ten nie był wynajmowany, z uwagi na brak 
zainteresowanych. 

W latach 2014-2017 w Gminie obowiązywały zarządzenia Burmistrza Miasta 
i Gminy Białobrzegi w sprawie stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących 
własność Gminy24 oraz dzierżawy targowisk miejskich w Białobrzegach25. Powyższe 
zarządzenia nie przewidywały preferencyjnych stawek dzierżawy dla 
przedsiębiorców. 

W okresie objętym kontrolą realizowano 13 umów dzierżawy gruntów i targowisk 
oraz jedną umowę sprzedaży gruntów26 stanowiących własność Gminy Białobrzegi. 
Badanie wszystkich ww. umów wykazało, że stawki dzierżawy określone 
w umowach były zgodne z ww. zarządzeniami.  

 (dowód: akta kontroli str. 361-364, 371-377, 393-408, 574, 584-586) 

1.8. W okresie objętym kontrolą, w ramach działań wspierających przedsiębiorców 
już prowadzących działalność na terenie Gminy, organizowano noworoczne 
spotkania z przedsiębiorcami27, na których m.in. informowano o najbliższych 
planowanych działaniach samorządu w zakresie wspierania przedsiębiorczości oraz 
zachęcano uczestników do skorzystania z różnych źródeł wsparcia dla prowadzonej 
działalności gospodarczej, w tym o możliwości pozyskania wsparcia przy 
zatrudnianiu osób bezrobotnych, stażystów i więźniów28. Wręczano również nagrody 
Burmistrza lokalnym przedsiębiorcom - „Filar Białobrzeskiej Przedsiębiorczości” oraz 
„Białobrzeskie Mosty”.       

W latach 2014-2017 Gmina podejmowała współpracę z przedsiębiorcami m.in. 
w zakresie współorganizacji imprez promujących region takich jak m.in. Majowe Dni 
Białobrzegów oraz Bieg Pilicy. Udostępniano również przedsiębiorcom powierzchnie 
reklamowe na stadionie miejskim w Białobrzegach. Wśród aktywności Gminy 
w zakresie wspierania przedsiębiorczości Burmistrz wskazał także na wydawanie 
miesięcznika - Gazeta Białobrzeska, stanowiącego źródło informacji dla 
przedsiębiorców oraz nośnik ich reklamy.   

(dowód: akta kontroli str. 367-370, 376, 385-390, 516) 

1.9.  Od 2008 r. Gmina i Miasto Białobrzegi jest członkiem stowarzyszenia LGD 
„Zapilicze”, które jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób 
fizycznych i prawnych na terenie sześciu gmin powiatu białobrzeskiego. Celem LGD 

                                                      
23 Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych 

w latach 2014-2017 z dnia: 7 sierpnia 2013 r. (M. P. poz. 724); 7 sierpnia 2014 r. (M. P. poz. 718); 5 sierpnia 
2015 r. (M. P. poz. 735) oraz 28 lipca 2016 r. (M. P. poz. 779). 

24 Zarządzenie: Nr 9/2011 z 20.01.2011 r., Nr 45/2014 z 04.06.2014 r., (zmienione zarządzeniem: Nr 100/2014 
z 20.10.2014 r. i Nr 7/2015 z 12.01.2015 r.) oraz Nr 109/2016 z 30.12.2016 r. 

25 Zarządzenie: Nr 73/2013 z 04.10.2013 r., Nr 7/2017 z 03.01.2017 r. 
26 Przed sprzedażą wykonano operat szacunkowy. 
27 W okresie objętym kontrolą odbyły się cztery noworoczne spotkania z przedsiębiorcami, których 

gospodarzem był m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi, tj. 31.01.2014 r., 07.02.2015 r., 06.02.2016 r. 
oraz 04.02.2017 r.  

28 Informację o warunkach zatrudniana ww. osób przedstawiano we współpracy z Powiatowym Urzędem 
Pracy.   
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„Zapilicze” jest m.in. popieranie wszelkich działań mających na celu promocję gmin, 
wspieranie rozwoju infrastruktury oraz pobudzanie działalności gospodarczej.  

W ramach działania LGD „Zapilicze” organizowano m.in. spotkania konsultacyjno- 
informacyjne, seminaria dla przedsiębiorców oraz przekazywano informacje 
o możliwości pozyskania środków finansowych. Udzielono wsparcia finansowego 
dla osób podejmujących działalność gospodarczą oraz dla istniejących już 
przedsiębiorców na łączną kwotę 817,0 tys. zł29. 

(dowód: akta kontroli str. 385-392, 562-565) 

1.10. W okresie objętym kontrolą w Gminie realizowano Projekt Bazy Wiedzy. Celem 
Projektu była m.in. promocja gospodarcza Mazowsza realizowana poprzez:  

 utworzenie standardowych i zharmonizowanych baz danych, zawierających 
informacje o sposobie zagospodarowania terenu Mazowsza, a także o jego 
walorach gospodarczych i przyrodniczych, a jednocześnie stanowiących 
podstawę regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej,   

 opracowanie i wdrożenie mechanizmów, opartych na technologiach 
teleinformatycznych, ułatwiających jednostkom samorządu terytorialnego 
racjonalne zarządzanie przestrzenią geograficzną województwa mazowieckiego, 
w tym uaktywnienie rezerw terenowych oraz promocję terenów przygotowanych 
pod działalność gospodarczą oraz lepsze wykorzystanie wewnętrznego 
i przestrzennego potencjału regionu, w tym lokalizację nowych inwestycji. 

W ramach Projektu Bazy Wiedzy wdrożony został m.in. Węzeł Lokalny Infrastruktury 
Informacji Przestrzennej, który służy do publikacji w sieci Internet zbiorów danych 
przestrzennych z obszaru Gminy w tym m.in.: ewidencji gruntów i budynków, map 
topograficznych, danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Burmistrz podał, że w dłuższej perspektywie projekt ten ma wpłynąć na rozwój 
przedsiębiorczości.  

(dowód: akta kontroli str. 331-335, 385-392, 517-561) 

1.11. Na stronie internetowej Gminy30, w zakładce Dla przedsiębiorcy znajdowały się 
informacje o ofertach inwestycyjnych na terenie Gminy, o opłatach i podatkach 
lokalnych, o MPZP, o przetargach, a także informacje o Podstrefie Białobrzeskiej 
TSSE. Dodatkowo na stronie zamieszczono informacje dla przedsiębiorców 
w zakresie obowiązującego prawa dotyczącego prowadzenia działalności 
gospodarczej, o wymaganych dokumentach dla firm, a także informacje o przetargach 
i bieżących wydarzeniach. Zamieszczono również poradnik dotyczący zarządzania 
mikrofirmą – mikroporady. Na stronie BIP Gminy w zakładce Druki/Wydział 
Inwestycji/Działalność gospodarcza udostępnione były formularze oraz wnioski 
wykorzystywane w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Od czerwca 
2015 r. funkcjonuje umiejscowione w holu głównym,  na parterze budynku Urzędu, 
ogólnodostępne stanowisko komputerowe posiadające dostęp do sieci Internet, co 
umożliwia zapoznanie się przez zainteresowanych m.in. z zawartością stron 
internetowych Urzędu dotyczącą wsparcia rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. 

(dowód: akta kontroli str. 381, 500-508) 

1.12. W okresie objętym kontrolą Gmina nie korzystała z takich narzędzi wspierania 
przedsiębiorczości jak: powoływanie lub współuczestniczenie w powołaniu instytucji 

                                                      
29 Wsparcia udzielono ośmiu przedsiębiorcom. 
30 www.bialobrzegi.pl  

http://www.bialobrzegi.pl/
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otoczenia biznesu31, udzielanie poręczeń, gwarancji i pożyczek32 oraz stworzenie 
oferty skierowanej dla początkującego przedsiębiorcy. 

(dowód: akta kontroli str. 361-364) 

1.13. Urząd nie podejmował działań w kierunku dostosowanie kształcenia 
zawodowego33 dla potrzeb lokalnych przedsiębiorców. Sekretarz Gminy wyjaśnił, że 
w ocenie Gminy dotychczas prowadzony system nauczania zawodowego jest 
adekwatny dla ww. potrzeb. 

(dowód: akta kontroli str. 378-381) 

W działalności kontrolowanej jednostki nie stwierdzono nieprawidłowości. 

NIK zwraca uwagę, że dla celów ujętych w Strategii z 2004 r. nie określono 
konkretnych zadań (projektów), poprzez realizację których zakładane cele miałyby 
zostać osiągnięte. Nie wskazano również okresu realizacji ww. celów. 
Doprecyzowanie powyższych kwestii nastąpiło dopiero pod koniec 2016 r., z chwilą 
wejścia w życie Strategii na lata 2014-2020.     

W ocenie NIK, Gmina tworzy warunki i podejmuje działania wspierające rozwój 
przedsiębiorczości na jej terenie. W opracowanych przez Gminę Strategiach 
wskazane zostały cele dotyczące rozwoju przedsiębiorczości, jednakże konkretne 
zadania ukierunkowane na wspieranie lokalnej przedsiębiorczości zostały dookreślone 
dopiero w Strategii przyjętej w listopadzie 2016 r. Działania władz Gminy 
doprowadziły do utworzenia Podstrefy Białobrzeskiej TSSE. Urząd zapewnił 
przedsiębiorcom dostęp do aktualnych informacji w sprawach rozwoju 
przedsiębiorczości poprzez: zadania realizowane przez pracowników, stronę 
internetową Gminy, lokalną gazetę oraz ogólnodostępne stanowisko komputerowe, 
a także poprzez Węzeł Lokalny Infrastruktury Informacji Przestrzennej. 

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

2.1. W Urzędzie nie utworzono stanowiska ani komórki odpowiedzialnej za 
monitoring i ocenę postępu działań Gminy w zakresie wspierania 
przedsiębiorczości.  

(dowód: akta kontroli str. 11-117, 365-366, 371-377, 413-498) 

2.2. W Strategii z 2004 r. monitoring wspierania przedsiębiorczości został określony 
w sposób ogólny. Do priorytetowych kryteriów oceny wyznaczonych zadań 
zaliczono m.in.: rozwój Gminy zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, rozwój 
turystyki, ograniczenie liczby bezrobotnych oraz rozbudowę i modernizację 
infrastruktury. 

W okresie objętym kontrolą nie podejmowano działań zmierzających do 
sprecyzowania powyższych kryteriów oceny. 

W Strategii z 2004 r. przyjęto m.in., że monitoring sytuacji społecznej, gospodarczej, 
ekologicznej i przestrzennej w Gminie będzie procesem ciągłym. Założono, że 
w etapach rocznych będzie dokonywana analiza w formie raportu (sprawozdania) 
zawierającego analizę i ocenę stanu Miasta i uwarunkowań rozwoju wewnętrznych 
i zewnętrznych oraz wnioski (planowanie) do aktualizacji Strategii. Przyjęto również, 

                                                      
31 Np. fundusz poręczeń kredytowych, inkubator przedsiębiorczości, park technologiczny. 
32 W okresie objętym kontrolą lokalni przedsiębiorcy nie występowali o taką pomoc. 
33 Na terenie Gminy nauczanie zawodowe prowadzone było przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. Stanisława Staszica w Białobrzegach. 
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że ocena stopnia realizacji Strategii dokonywana będzie, co dwa lata oraz na 
zakończenie kadencji władz samorządowych, w formie sprawozdania z efektów 
realizacji, które przedstawiane będzie przez Burmistrza RMiG do opiniowania.  
Ustalono, że ww. dokumenty w okresie objętym kontrolą nie były sporządzane. 
Sekretarz Gminy wyjaśnił, że realizacja Strategii z 2004 r. w zakresie wspierania 
przedsiębiorczości była na bieżąco monitorowana poprzez indywidualne rozmowy 
z lokalnymi przedsiębiorcami, potencjalnymi inwestorami oraz podczas corocznych 
spotkań z przedsiębiorcami.  

Odnośnie działań podejmowanych przez Gminę w przypadku wystąpienia zagrożeń 
nieosiągnięcia założonych wskaźników Sekretarz Gminy wyjaśnił, że z uwagi na 
brak ich jasnego określenia w Strategii z 2004 r. Gmina nie podejmowała działań 
w tym zakresie.   

(dowód: akta kontroli str. 11-117, 371-377)  

2.3. W Strategii z 2016 r. system monitorowania i ewaluacji został oparty na 
mierzalnych wskaźnikach przyporządkowanych poszczególnym celom 
strategicznym i operacyjnym. Wskaźniki te zawierały m.in. zaplanowane do 
osiągnięcia wartości liczbowe oraz wartości początkowe. W zakresie rozwoju 
przedsiębiorczości i wzrostu aktywności gospodarczej dotyczyły m.in.: 

 udziału osób bezrobotnych wśród ludności w wieku produkcyjnym, 

 liczby nowych inwestorów i inwestycji, 

 liczby kampanii promocyjnych lokalnych produktów i usług. 

W Strategii z 2016 r. przyjęto m.in., że monitoring poszczególnych celów 
operacyjnych odbywać się będzie w oparciu o przypisane do nich mierzalne 
wskaźniki rezultatu i produktu. Ocena powinna być dokonywana przez odpowiednie 
jednostki administracyjne podległe odpowiadającemu za dany cel partnerowi 
w cyklach rocznych. 

Jak wyjaśnił Sekretarz Gminy, monitoring Strategii z 2016 r. jest prowadzony 
w oparciu o ww. wskaźniki, a pierwsze działania oceniające i analizujące 
ww. Strategię nastąpią z końcem 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 11-117, 371-377) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niewypełnieniu postanowienia Strategii 
Rozwoju Miasta i Gminy Białobrzegi z 2004 r. dotyczących organizacji monitoringu 
sytuacji społecznej, gospodarczej, ekologicznej i przestrzennej.  

W okresie objętym kontrolą nie realizowano obowiązku przewidzianego w Strategii 
z 2004 r. polegającego na sporządzaniu: 
- rocznych raportów (sprawozdań) zawierających analizę i ocenę stanu miasta oraz 
uwarunkowań rozwoju wewnętrznych i zewnętrznych, a także wnioski (planowanie) 
do aktualizacji Strategii,   
- sprawozdań z efektów realizacji Strategii opracowywanych, co dwa lata oraz na 
zakończenie kadencji władz samorządowych. 

Zgodnie z § 2 Uchwały Rady Miasta i Gminy Białobrzegi w sprawie przyjęcia 
ww. Strategii, wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi. 

Sekretarz Gminy wyjaśnił m.in., że od początku funkcjonowania strategii nie była 
dokonywana analiza w formie raportu w zakresie opisanym w strategii. Próba 
dokonania takiej analizy w 2015 roku doprowadziła do wniosku, że istnieje potrzeba 
stworzenia od podstaw nowego dokumentu strategicznego. Poprzedni Burmistrz 
Miasta i Gminy Białobrzegi na koniec kadencji w 2014 roku nie przedstawił Radzie 
stopnia oceny realizacji strategii. Dokonanie tej oceny w 2016 roku było bezzasadne 
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z uwagi na wejście w życie nowej strategii, która zawierała analizę rozwoju oraz 
zasobów w latach 2008-2015. 

Ponadto wyjaśnił m.in., że Strategia z 2004 roku została uchylona z uwagi na fakt, 
że była dokumentem zbyt ogólnym, nie mającym określonych narzędzi 
monitoringu.(…) Rozpoczęte w 2015 roku działania mające na celu jej ocenę 
doprowadziły do wniosku że jest potrzeba jej gruntownej aktualizacji. Zakres zmian 
oraz konieczność ponownego zbadania danych wyjściowych oraz zdefiniowania 
nowych celów powodowały, że korzystniejszym będzie stworzenie nowego 
kompleksowego dokumentu.  

(dowód: akta kontroli str. 5-117, 371-377) 

W ocenie NIK, niewypełnianie obowiązku sporządzania sprawozdań, wynikającego 
ze Strategii z 2004 r., miało negatywny wpływ na rzetelność monitorowania oraz 
możliwość zaopiniowania przez RMiG efektów realizacji tego dokumentu. 
W przyjętej w 2016 r. nowej Strategii zawarto szereg istotnych zmian z punktu 
widzenia systemu monitoringu, który aktualnie opiera się na mierzalnych 
wskaźnikach przyporządkowanych poszczególnym celom strategicznym 
i operacyjnym.   

 

3. Działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości oraz efekty 
tych działań 

3.1. W związku z zadaniami realizowanymi przez Urząd w okresie objętym kontrolą 
dotyczącymi rozwoju przedsiębiorczości w Gminie: 

 utworzona została Podstrefa Białobrzeska Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN obejmująca 11,8 ha, tj. 15,2% 
powierzchni Gminy,  

 zorganizowano cztery cykliczne noworoczne spotkania z przedsiębiorcami, 
na których przekazywano informacje dotyczące prowadzenia lokalnej 
działalności gospodarczej oraz wręczano nagrody „Filary Białobrzeskiej 
Przedsiębiorczości (w 2014 r. pięciu przedsiębiorcom) i „Białobrzeskie Mosty” 
(w 2017 r. sześciu przedsiębiorcom), 

 zapewniono dostęp do aktualnych informacji dotyczących przedsiębiorczości 
poprzez: stronę internetową Gminy, ogólnodostępne stanowisko komputerowe 
oraz lokalną gazetę,  

 w efekcie działań LGD „Zapilicze”, ze wsparcia finansowego skorzystało ośmiu 
przedsiębiorców na kwotę ogółem 817,0 tys. zł, 

 w ramach Projektu Bazy Wiedzy wdrożony został m.in. Węzeł Lokalny 
Infrastruktury Informacji Przestrzennej, który służy do publikacji w sieci Internet 
zbiorów danych przestrzennych z obszaru Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 409-412, 500-506, 510-514, 516-565, 575) 

3.2. W latach 2014-2017 Gmina prowadziła inwestycje w infrastrukturę uzbrajającą 
tereny Gminy (m.in. tereny inwestycyjne), w tym dotyczące m.in.: 

 dróg – w roku 2014 i 2015 przebudowano około 12 758 m² dróg gminnych34 
natomiast w latach 2014-2016 wybudowano około 15 644 m² nowych dróg 

                                                      
34 M.in.: w Jesionnej, Wojciechówce, odcinek drogi Mikówka-Wojciechówka oraz ul. Składową 

w Białobrzegach i ul. Brukową w Kamieniu.  
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gminnych35, zaś w roku 2014 i 2016 przebudowano około 5 931 m² zatok 
parkingowych36 i około 2 990 m² chodników37, 

 sieci wodociągowej – w 2015 roku wybudowano łącznie około 2,4 km sieci 
wodociągowej38,  

 sieci kanalizacyjnej – w roku 2015 i 2016 wybudowano około 31,1 km sieci 
kanalizacyjnej39, 

 oświetlenia ulic – od 2015 r. trwają prace dotyczące kompleksowej 
modernizacji oświetlenia drogowego na terenie całej Gminy oraz w 2016 r. 
rozpoczęto budowę nowej linii oświetleniowej40 o długości około 2,6 km. 

(dowód: akta kontroli str. 566-573) 

3.3. Na działania związane z rozwojem przedsiębiorczości Gmina wydatkowała: 
15,1 tys. zł w 2014 r.; 23,8 tys. zł w 2015 r.; 6,9 tys. zł w 2016 r. i 5,2 tys. zł 
do 31 maja 2017 r. Wydatki te poniesiono m.in. w związku z: organizacją 
corocznych spotkań z przedsiębiorcami, członkostwem w Lokalnej Grupie Działania 
„Zapilicze”, utworzeniem Podstrefy Białobrzeskiej TSSE oraz realizacją Projektu 
Bazy Wiedzy. 

W latach 2014-2017 (do 31 maja) Gmina nie korzystała z innych niż dochody własne 
źródeł finansowania na działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości. 

 (dowód: akta kontroli str. 331-335, 391-392) 

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

 zmniejszył się poziom bezrobocia (z 11% w 2013 r. do 7,8% w 2016 r.), 

 wzrosła liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych przypadających 
na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym (z 1906 w 2013 r. do 1993 
w 2016 r.), 

 corocznie następował przyrost „netto” przedsiębiorstw (średnio o 17). 

(dowód: akta kontroli str. 331-336) 

W działalności kontrolowanej jednostki nie stwierdzono nieprawidłowości. 
 
W ocenie NIK, działania Gminy wspierające rozwój przedsiębiorczości wraz z jej 
dogodnym położeniem w rejonie ważnego szlaku komunikacyjnego i walorami 
turystycznymi oraz czynniki makroekonomiczne wpłynęły na poprawę podstawowych 
wskaźników dotyczących rozwoju gospodarczego Gminy. Spadł poziom bezrobocia 
oraz wzrosła liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych.  

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 

                                                      
35 M.in.: ul. Bocianią, ul. Parkową i ul. Cichą w Suchej, ul. 11 Listopada, ul. Brzozową, ul. Kamińskiego 

i skrzyżowanie ul. Szkolnej i Rzemieślniczej w Białobrzegach, ul. Rubinową i ul. Marmurową w Kamieniu 
oraz drogę gminną w Pohulance, odcinek drogi Brzeźce – Budy Branowskie i Brzeźce-Folwark-Szczyty. 

36 M.in. przy: ul. Reymonta, ul. Szkolnej, ul. Kościelnej, ul. 11 Listopada i ul. Sądowej w Białobrzegach.  
37 M.in.: przy: ul. Reymonta, ul. Szkolnej, ul. 11 Listopada, ul. Rzemieślniczej, ul. Krakowskiej, ul. Spacerowej 

i ul. Sądowej w Białobrzegach. 
38 W Białobrzegach od ul. Krakowskiej do ul. Kasztanowej w Suchej oraz w miejscowości Szczyty.  
39 Na terenie sołectwa Brzeźce oraz ul. Krakowska, ul. 11 Listopada, ul. Kopernika i ul. Kamińskiego 

w Białobrzegach. 
40 Wzdłuż całej ul. Krakowskiej. 
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o Najwyższej Izbie Kontroli41, wnosi o wdrożenie i zapewnienie skutecznego 
działania systemu monitorowania i ewaluacji Strategii. 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora 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 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. 

  

Kontrolerzy: Najwyższa Izba Kontroli  
Cezary Domasik 

główny specjalista kontroli państwowej 
Departament Administracji Publicznej 

 

........................................................ 

 

Podpis 

 ........................................................ 

Justyna Głowacka 
      specjalista kontroli państwowej 

 

........................................................ 
Podpis 

 

Podpis 

 
 

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