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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 
Delegatura w Katowicach 

Kontroler Dariusz Bienek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/200/217 z dnia 20 lipca 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice 
Śląskie1. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

 
 

Zakres 
przedmiotowy 

kontroli 
 
 
 
 

Okres objęty 
kontrolą 

Rafał Piech, Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie2 

(dowód: akta kontroli str. 3-6) 

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. 

 
Od 1 stycznia 2014 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych, tj. do 1 września 
2017 r.3. 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W ocenie4 Najwyższej Izby Kontroli Miasto Siemianowice Śląskie5, wprowadzając 
narzędzia wspierające rozwój gospodarczy i podejmując inwestycje poprawiające jej 
infrastrukturę, tworzyło warunki do rozwoju przedsiębiorczości. 

Podstawowym dokumentem strategicznym Miasta od 26 stycznia 2017 r. jest 
„Strategia Rozwoju Siemianowic Śląskich do 2030 roku”6, określająca m.in.  
cele i priorytety strategiczne oraz projekty w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. 
Wcześniej od dnia 29 października 2015 r. w tym zakresie obowiązywały 
„Strategiczne Kierunki Rozwoju Miasta Siemianowice Śląskie na lata 2014-2018 
z perspektywą na lata 2018-2022”7 oraz „Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta 
Siemianowice Śląskie na lata 2016-2022”8 uchwalony w dniu 19 grudnia 2016 r. 

                                                      
1 Zwany dalej „Urzędem”. 
2 Zwany dalej „Prezydentem Miasta”. Do 7 grudnia 2014 r. Prezydentem Miasta był Jacek Guzy. 
3 W przypadkach koniecznych badaniami zostały objęte zagadnienia, mające związek z przedmiotem kontroli, wykraczające 
poza te ramy czasowe. Zwany dalej „okresem objętym kontrolą” lub „latami objętymi kontrolą”.  
4 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie 
5 Zwane dalej „Miastem”. 
6 Zwana dalej „Strategią”. Przyjęta Uchwałą nr 333/2017 Rady Miasta z dnia 26 stycznia 2017 r. 
7 Zwane dalej: „Strategiczne Kierunki Rozwoju Miasta na lata 2014-2018”. Opracowanie w formie prezentacji, przedstawione 
przez Prezydenta na sesji Rady Miasta Siemianowice Śląskie w dniu 29 października 2015 r.    
8 Zwany dalej „Program Rewitalizacji”. 

Ocena ogólna 
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Na ich podstawie realizowano inwestycje infrastrukturalne, w tym drogowe i wodno-
kanalizacyjne, służące pośrednio poprawie warunków prowadzenia działalności 
gospodarczej i zwiększaniu atrakcyjności Miasta dla potencjalnych inwestorów.  
W Urzędzie utworzono Biuro Obsługi Inwestorów, którego zadaniem było m.in. 
prowadzenie promocji przedsiębiorczości i terenów strategicznych gospodarczo. 
Od 2015 r. działała Rada Gospodarcza jako organ doradczy Prezydenta  
Miasta. Podejmowano też działania wspierające przedsiębiorców o charakterze 
informacyjno-doradczym jak spotkania, targi, seminaria, konsultacje, doradztwo 
tematyczne, a także tworzono możliwości nawiązywania kontaktów gospodarczych 
z przedsiębiorcami spoza Miasta. Inicjowano również działania w celu dostosowania 
szkolnictwa dla potrzeb przedsiębiorców. We współpracy z Powiatowym Urzędem 
Pracy w Siemianowicach Śląskich9 pozyskiwano środki na realizację zadań 
związanych z polepszaniem warunków nauki zawodu w placówkach edukacyjnych 
oraz powrotem bezrobotnych do pracy lub z otwieraniem własnej działalności.  

Najwyższa Izba Kontroli wskazuje jako przykład dobrej praktyki ustanowienie przez 
Prezydenta Miasta „Siemianowickiej Karty Młodego Przedsiębiorcy”, co może być 
postrzegane jako wyraz przywiązywania przez władze dużej wagi do rozwoju 
lokalnej przedsiębiorczości.   

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na brak określenia wartości bazowej 
i docelowej wskaźników przyjętych w Strategii dla poszczególnych celów, co może 
uniemożliwiać ocenę postępu stopnia ich realizacji. Nie określono także terminów 
sporządzania dwuletnich raportów o stanie Miasta i realizacji polityki rozwoju.  
W Programie Rewitalizacji nie zostały również określone wartości bazowe 
i docelowe przyjętych wskaźników oraz nie podano terminów sporządzania raportów 
z monitoringu, w efekcie czego monitoring taki nie był prowadzony. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
Siemianowice Śląskie to miasto na prawach powiatu, składające się z pięciu 
dzielnic10, położone w środkowej części Metropolii Górnośląskiej. Miasto zajmuje 
powierzchnię 2 550 ha i zamieszkuje go11 63 289 osób12. W Mieście znajduje się  
3,2 km dróg krajowych, 47,2 km dróg powiatowych i 51,7 km dróg gminnych. Miasto 
posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną w zakresie wodociągów 
i telefonizacji. W Mieście przeważały grunty zabudowane i zurbanizowane 
zajmujące 1 598 ha (62,7% całej powierzchni)13. Ponadto występowały grunty: rolne 
zajmujące 30,5%, leśne 4,7%, pod wodami 1,1% oraz różne 1,0%. Na terenie 
Miasta działalność gospodarczą prowadziły 4 633 osoby fizyczne oraz 635 spółek 
handlowych (w tym 69 z udziałem kapitału zagranicznego)14. 

(dowód: akta kontroli str. 7-9, 213, 766, 854) 

 

 

 

                                                      
9 Zwany dalej „PUP”. 
10 Centrum, Bytków, Bańgów, Michałkowice i Przełąjka. Adres internetowy: 
http://siemianowice.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=+granice  
11 Osób zameldowanych w Siemianowicach Śląskich. 
12 Według stanu na 31 maja 2017 r.  
13 Z czego tereny: mieszkalne 317 ha (14,5%), przemysłowe 547 ha (21,5%), inne zabudowane 173 ha (6,8%), zurbanizowane 
niezabudowane  lub w trakcie zabudowy 32 ha (1,3%), komunikacyjne 238 ha (9,3%) i rekreacyjno-wypoczynkowe 291 ha 
(11,4%).  
14 Dane ze strony internetowej Banku Danych Lokalnych - https://bdl.stat.gov.pl/BDL/ , wg stanu na 30 czerwca 2017 r. 
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1. Warunki wspierania przedsiębiorczości w gminie 

1.1 W 2015 r. w Urzędzie utworzono Biuro Obsługi Inwestora15, w którym 
zatrudnionych było dwóch pracowników. Do zakresu działania BOI należało 
pełnienie funkcji pomocniczej i doradczej dla inwestorów z terenu Miasta w zakresie 
załatwiania spraw urzędowych, udzielanie informacji o instrumentach wsparcia 
finansowego dla przedsiębiorców, oferowanego przez instytucje i organizacje, 
a także koordynacja działań związanych z organizacją szkoleń dla przedsiębiorców 
oraz tworzenie programów z zakresu pomocy przedsiębiorcom i wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości. Do właściwości BOI należały także sprawy związane 
z poszukiwaniem i pozyskiwaniem inwestorów, m.in. sporządzanie i aktualizacja 
miejskiej oferty inwestycyjnej, prowadzenie promocji przedsiębiorczości i terenów 
strategicznych gospodarczo, opracowywanie strategii uzbrajania i udostępniania 
inwestorom terenów inwestycyjnych Miasta oraz koordynowanie działań 
zmierzających do ich uzbrojenia i udostępnienia potencjalnym inwestorom. 
Do obowiązków pracowników BOI należała również obsługa administracyjno-
biurowa Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta16.  

 (dowód: akta kontroli str. 24-27, 87, 127-128) 

Od 2015 r. organem doradczo-opiniodawczym w zakresie spraw związanych 
z rozwojem ekonomiczno-gospodarczym Miasta była Rada Gospodarcza, powołana 
przez Prezydenta Miasta. W jej skład wchodzili przedstawiciele środowisk nauki, 
biznesu oraz instytucji otoczenia biznesu. Rada Gospodarcza zajmowała się m.in.: 

- wprowadzeniem „Siemianowickiej Karty Młodego Przedsiębiorcy”, 

- rozwojem mieszkalnictwa, poprzez m.in. prezentację na katowickich targach 
nieruchomości oferty o możliwościach inwestowania w budownictwo mieszkalne na 
terenie Miasta,  

- dopasowaniem szkolnictwa zawodowego do wymogów rynku pracy oraz 
doradztwem zawodowym w szkołach,  

- rozwojem ciągów komunikacyjnych w Mieście.  

Członkowie ww. Rady brali czynny udział przy opracowywaniu Strategii. 

(dowód: akta kontroli str. 28-29) 

Urząd nie posiadał sformalizowanego dokumentu określającego schemat obsługi 
inwestora. Przedsiębiorcy mogli załatwiać swoje sprawy kontaktując się 
bezpośrednio z komórkami merytorycznymi zajmującymi się realizacją konkretnych 
zadań lub za pośrednictwem BOI. Nie można było określić jednoznacznej liczby 
podmiotów z którymi BOI współpracowało, gdyż jak wyjaśnił Prezydent Miasta: 
„Biuro nie prowadziło rejestru firm, z którymi współpracuje”. Ponadto Prezydent 
Miasta wyjaśnił: „Od momentu powołania biura jego pracownicy współpracują 
z lokalnymi przedsiębiorcami, jak również potencjalnymi zewnętrznymi inwestorami 
na kilku płaszczyznach: poprzez pomoc w procesie załatwiania spraw w urzędzie 
miasta, organizację szkoleń, organizację spotkań siemianowickich przedsiębiorców, 
organizację targów, czy też udzielania informacji drogą mailową, telefoniczną lub 
osobistą o gminie, w tym terenach inwestycyjnych”.  

(dowód: akta kontroli str. 27-28) 

                                                      
15 Zwane dalej „BOI”. Komórka organizacyjna została powołana Zarządzeniem nr 305/2015 Prezydenta Miasta Siemianowice 
Śląskie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Siemianowice Śląskie. 
16 Zwana dalej  „Radą Gospodarczą”. Zarządzenie nr 244/2015 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 4 marca 2015 
r. w sprawie: częściowej zmiany Załącznika do  Zarządzenia nr 235/2015 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 26 
lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Siemianowice Śląskie.  

Opis stanu 
faktycznego 
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Od grudnia 2010 r. w Radzie Miasta Siemianowic Śląskich17 działała Komisja 
Rozwoju Miasta i Inwestycji18, której zadaniem było m.in. dbanie o wspieranie 
przedsiębiorczości i współpraca z przedsiębiorcami. Zakres działania Komisji, 
określony w §75 Statutu19 Miasta, obejmował m.in. analizowanie i opiniowanie 
realizacji strategii rozwoju Miasta, polityki inwestycyjnej, współpracy z podmiotami 
gospodarczymi na terenie Miasta i jego promocji. Na posiedzenia Komisji byli 
zapraszani przedstawiciele Urzędu, delegowani przez Prezydenta Miasta. W latach 
2014-2017 wśród tematów posiedzeń Komisji znalazły się m.in. kondycja 
gospodarcza przedsiębiorstw działających na terenie Miasta, polityka inwestycyjna 
Miasta – tereny inwestycyjne oraz dochody ze sprzedaży majątku, a także promocja 
Miasta, koncepcja rozwoju infrastruktury drogowej, funkcjonowania komunikacji 
publicznej i budowy punktów przesiadkowych, informacja nt. Parku Biznesu i jego 
wpływu na ożywienie działalności gospodarczej w Mieście oraz współpraca  
Miasta z inwestorami prywatnymi i zagospodarowanie terenów po byłych zakładach 
i kopalni. W latach 2014-2017 Rada Miasta podjęła następujące inicjatywy 
w zakresie rozwoju przedsiębiorczości: umożliwiła przedsiębiorcom 
zaprezentowanie na Sesjach Rady Miasta działalności oraz przedstawienie 
ewentualnych problemów kierowanych przez nich podmiotów, podjęła dyskusję  
na temat wykorzystania potencjału gospodarczego i ekonomicznego w rozwoju 
Siemianowic Śląskich oraz współpracy z przedstawicielami biznesu. Komisja 
Rewizyjna Rady Miasta wniosła o rozpatrzenie możliwości zastosowania ze strony 
Miasta ulgi dla przyszłego nabywcy terenu po byłej Hucie „Jedność” (do czasu 
realizacji przez niego projektu) oraz o wzmożenie współpracy z jej likwidatorem 
w celu przyspieszenia sprzedaży jej terenów poprodukcyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 23-24, 59-70, 743-762, 809-844, 940 ) 

1.2. W okresie objętym kontrolą do czasu uchwalenia Strategii, narzędziem 
planistycznym i prawno-administracyjnym Miasta były uchwalone w  2007 r.  
przez Radę Miasta20 „Strategiczne Cele Kadencji 2006-2010 oraz wskazania 
priorytetowych perspektyw do 2014 r.” Wśród priorytetowych perspektyw do 2014 r. 
wymieniono dwa zagadnienia pośrednio związane z rozwojem przedsiębiorczości, 
tj. budowa obwodnicy miejskiej i modernizacja trasy tranzytowej.  

 (dowód: akta kontroli str. 10-15, 559, 772) 

Strategiczne Kierunki Rozwoju Miasta na lata 2014-2018 określała prezentacja 
przedstawiona przez Prezydenta Miasta na sesji Rady Miasta 29 października 
2015 r. Kierunki i zadania dotyczące rozwoju przedsiębiorczości zawierała  
czwarta część prezentacji pn. „Miasto sprzyjające rozwojowi nowoczesnej 
przedsiębiorczości”, w której wskazano m.in.:  

[1] Kształtowanie warunków przestrzennych dla rozwoju gospodarki, w tym: 
-  kształtowanie ładu przestrzennego, sprzyjającego inwestorom dla trzech 
wymienionych inwestycji, 
- uzbrojenie terenów inwestycyjnych, 

[2] Rozwój sektora małej i średniej przedsiębiorczości, w tym: 
- utworzenie BOI, 
- opracowanie i wdrożenie kompleksowej polityki obsługi inwestycyjnej,  

                                                      
17 Zwana dalej „Radą Miasta”. 
18 Zwana dalej „Komisją”. Powołana Uchwałą nr 5/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych 
Komisji stałych Rady Miasta, a następnie Uchwałą nr 5/2014 z dnia 11.12.2014 r. w sprawie  powołania  Komisji stałych Rady 
Miasta.  
19 Uchwalonego Uchwałą nr 37/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24.02.2011 
20 Uchwała nr 65/2007 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
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- seminaria dla przedsiębiorców,  
- siemianowickie targi małych i średnich przedsiębiorców, 
- aktywne pozyskiwanie inwestorów,   

[3] Rozwój lokalnych instytucji otoczenia biznesu, w tym: 
- powołanie Rady Gospodarczej,  
- promocja gospodarcza – instalacja interaktywnych tablic informacyjnych przy 
wjazdach do Miasta.   

W tej prezentacji  wskazano również zadania ukierunkowane pośrednio  
na rozwój przedsiębiorczości, tj.: podnoszenie jakości usług edukacyjnych  
ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego i kształcenia 
ustawicznego, przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budownictwo 
mieszkaniowe, poprawę stanu technicznego dróg oraz ich przebudowę i rozbudowę. 

 (dowód: akta kontroli str. 559-571) 

Strategia do roku 2030 r. zawierała m.in. część diagnostyczną charakteryzującą 
sytuację społeczną, gospodarczą, przestrzeni i środowiska oraz wyzwań 
strategicznych Miasta21. Zawarte w niej zostały również opinie czterech grupy 
społecznych22, w tym grupy przedsiębiorców. Opinie te wskazywały atuty  
i potencjał Miasta, główne bariery jego wewnętrznego rozwoju oraz wskazały 
warunki, jakie powinny być stworzone w celu poprawy atrakcyjności Miasta. 
Przedsiębiorcy wskazali m.in. następujące atuty Miasta: atrakcyjne położenie  
w centrum aglomeracji górnośląskiej, potencjał terenów poprzemysłowych  
do zagospodarowania wraz z innymi dobrze uzbrojonymi terenami oraz kapitał 
ludzki z doświadczeniem poprzemysłowym. Wśród barier wewnętrznego rozwoju 
wskazali na problemy oświatowe związane z niedostosowaniem kształcenia 
zawodowego do potrzeb rynku pracy (m.in. brak szkoły ponadgimnazjalnej 
kształcącej w kierunkach motoryzacyjnych) oraz kryzysem szkolnictwa średniego 
(niewielka liczba chętnych do nauki). Wśród oczekiwań wymienili m.in.: konieczność 
rozwoju szkolnictwa pod względem kształcenia zawodowego i ustawicznego, 
stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości (w tym m.in. systemy zachęt, 
start-upy, pomoc dla młodych przedsiębiorców), wprowadzenie mechanizmów stałej 
diagnozy sektora gospodarczego. Ponadto określili potrzebę wzrostu rangi BOI  
i przygotowania merytorycznego urzędników wspierających przedsiębiorców, 
zachęcania do realizacji projektów w ramach partnerstwa publiczno-prawnego  
oraz konieczność stworzenia sprawnego systemu komunikacyjnego Miasta.  

Wizja strategicznego rozwoju Miasta zawierała m.in. część odnoszącą się  
do gospodarki, z uwzględnieniem m.in. wykorzystania zasobów środowiskowych, 
kulturowych i przestrzennych oraz lokalizacji Miasta. W Strategii określono priorytety 
strategiczne, cele i ryzyka jej wdrażania oraz realizacji. Zagadnienia związane 
z przedsiębiorczością były określone w ramach Priorytetu strategicznego 
„Siemianowice zrównoważone” – Cel strategiczny C II „Siemianowice Śląskie 
miastem wykorzystującym swoje unikatowe atuty dla trwałego i odpowiedzialnego 
rozwoju”, który został podzielony na cztery szczegółowe cele (C II/1 do C II/4). 
W celu C II/1 założono współpracę podmiotów z różnych sektorów w przygotowaniu 
kadr dla gospodarki, pozyskiwanie i przekazywanie informacji o prognozowaniu 
sytuacji na rynku pracy w mieście i otoczeniu, polepszeniu jakości i dostępności 
atrakcyjnych miejsc pracy w bezpośrednim otoczeniu Miasta. W Celu II/3 wskazano 
m.in. na: wysoką jakość usług publicznych, dostępność usług wspierających rozwój 

                                                      
21 Oczekiwania oraz opinie były zebrane podczas przeprowadzanych czterech warsztatów strategicznych oraz trzech ankiet, 
których celem było zaangażowanie społeczeństwa w tworzenie Strategii. 
22 Przedstawiciele sektora publicznego, przedsiębiorący, organizacje pozarządowe i aktywni mieszkańcy oraz młodzież. 
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biznesu oraz powiązania transportowe zapewniające dostęp mieszkańców  
do ważnych usług publicznych w otoczeniu. W ramach Priorytetu strategicznego  
„E-Siemianowice” -  Cel strategiczny C III „Siemianowice Śląskie miastem 
przenikania i synergii przestrzeni realnej i przestrzeni wirtualnej” określono cel 
operacyjny C III/2 pn. „Siemianowice Śląskie aglomeracyjnym inkubatorem 
biznesowych inicjatyw”, w którym wskazano m.in. na stworzenie korzystnych 
warunków dla zakładania przedsiębiorstw w branżach ICT oraz rozwój branż 
związanych z otoczeniem biznesu opierających się na ICT. Ponadto w Strategii 
wymieniono 33 Kluczowe projekty, mające istotne znaczenie dla osiągnięcia 
założonych celów. Wśród tych projektów realizowanych do 2030 r., siedem 
dotyczyło pośrednio lub bezpośrednio rozwoju przedsiębiorczości: budowa 
obwodnicy Miasta (projekt nr 17), kształtowanie systemu edukacyjnego 
dostosowanego do potrzeb lokalnego rynku pracy (nr 27), „Mój żłobek, moje 
przedszkole” (nr 28), utworzenie stref przemysłowo-technologicznych (nr 29), 
rewitalizacja i  zagospodarowanie terenu poprzemysłowego byłej Huty „Jedność”  
(nr 30), utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości i Społecznej Aktywności (nr 31) 
oraz wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia (nr 32). 

 (dowód: akta kontroli str. 206-304, 636) 

1.3. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Siemianowice Śląskie na lata 2016-
202223” określał cztery kierunki działań dla obszaru rewitalizacyjnego w wymiarze: 
społecznym, urbanistyczno-infrastrukturalnym, gospodarczym i ekologicznym. 
W ramach tych kierunków zostały opracowane 32 projekty rewitalizacyjne, spośród 
których cztery dotyczyły bezpośrednio rozwoju i wspierania przedsiębiorczości. 
W grupie „Kierunków działań i projektów rewitalizacyjnych w wymiarze 
gospodarczym” wśród działań oznaczonych „IIG” określono cel w postaci 
„Aktywizacji zawodowej ukierunkowanej na rozwój drobnego biznesu i firm 
rzemieślniczych”. Dla realizacji tego celu opracowano cztery projekty: „Rozwój 
instytucji wspomagających i kreujących przedsiębiorczość” (Projekt 3G),  
„Poprawa warunków i klimatu dla lokalnego biznesu oraz inwestorów zewnętrznych” 
(Projekt 4G), „Tworzenie warunków dla reintegracji zawodowej mieszkańców,  
w tym możliwości samozatrudnienia” (Projekt 5G) oraz „Program aktywizacji 
i wykorzystania potencjału seniorów ułatwiający powrót rodziców na rynek pracy” 
(Projekt 6G). W ramach tych projektów zostały określone zadania dotyczące  
m.in: powołanie BOI, Rady Gospodarczej, kreowania przedsiębiorczości poprzez 
spotkania/szkolenia dla przedsiębiorców, młodzieży i dzieci (Projekt 3G) oraz 
rozpoznania potrzeb lokalnych przedsiębiorców (przeprowadzenie ankiet), analizy 
danych posiadanych przez PUP i jego współpraca z BOI w zakresie promowania 
przedsiębiorczości i stwarzania możliwości zakładania działalności gospodarczej 
oraz nieodpłatne świadczenie usług doradczych w początkowym etapie rozwoju tej 
działalności i stworzenie Siemianowickiej Akademii Przedsiębiorczości (Projekt 4G). 
Zakres powyższych projektów wynikał z kontynuacji  zadań określonych 
w Strategicznych Kierunkach Rozwoju Miasta na lata 2014-2018.    

(dowód: akta kontroli str. 16-17, 559-571, 977) 

W okresie objętym kontrolą Miasto, na podstawie uchwał Rady Miasta, podejmowało 
również działania pośrednio dotyczące rozwoju przedsiębiorczości w zakresie 

                                                      
23 Uchwała Nr 318/2016 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2016 r. Zwany dalej „Programem Rewitalizacji”. 
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rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych24 oraz 
uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej25. 

(dowód: akta kontroli str. 411-414, 559, 772) 

Miasto nie było zobowiązane i nie opracowało innych dokumentów o charakterze 
programowym bądź strategicznym dotyczących wspierania przedsiębiorczości, takich 
jak program wspierania przedsiębiorczości.  

 (dowód: akta kontroli str. 940) 

1.4. Od 2006 r. obowiązywało „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie”26 , które do czasu 
zakończenia kontroli było dwukrotnie zmieniane27. Celem zmian było podniesienie 
potencjału inwestycyjnego Miasta, związanego ze zmianą przeznaczenia terenów 
oraz wyznaczenie kierunków rozwoju zabudowy produkcyjno-usługowej. 

(dowód: akta kontroli str. 734-741, 977) 

Na dzień 31 maja 2017 r. aktualnych było 25 miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego28, które pokrywały 100% powierzchni Miasta. 
Najstarszy29 z obowiązujących mpzp został uchwalony w 1998 r. W latach  
2014-2017 zostało uchwalonych siedem aktualnie obwiązujących mpzp. Procentowy 
udział powierzchni terenów pod działalność gospodarczą wynosił około 
47,3% powierzchni całego Miasta, tj. 1 205,6 ha. 

Obowiązujące mpzp dostępne były na stronie internetowej Urzędu, w BIP 
w zakładce „Polityka, programy, raporty” - „Miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego”30.  

Do Urzędu w latach 2014-2017 wpłynęło 18 wniosków o zmiany w mpzp (w tym 
siedem od osób prawnych, trzy od osób fizycznych oraz osiem od BOI) związanych 
z przedsiębiorczością. Spośród nich uwzględniono 15, dwa zostały odrzucone31, 
a jeden odłożony w realizacji32. 

Miasto w latach objętych kontrolą nie zawierało umów urbanistycznych. 

(dowód: akta kontroli str. 595-598, 701-733, 773, 799-804) 

1.5. W 2016 r. Miasto pozyskało od prywatnego właściciela grunt o powierzchni 
0,3774 ha pod budowę drogi. 

 (dowód: akta kontroli str. 39, 425-429) 

 

                                                      
24 Uchwała Rady Miasta Siemianowice Śląskie nr 72/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągów Siemianowickich 
AQUA-SPRINT sp. z o.o., na okres lipiec 2015 - grudzień 2020 na terenie miasta Siemianowice Śląskie. 
25 Uchwała Rady Miasta Siemianowice Śląskie nr 305/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia 
do realizacji projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Siemianowicach Śląskich. 
26 Zwane dalej „Studium”. Wprowadzone Uchwałą Rady Miasta nr 720/2006 z 22 czerwca 2006 r.  
27 Zmienione zostało  Uchwałą Rady Miasta nr 457/2009 z 23 kwietnia 2009 r.  oraz Uchwałą Rady Miasta nr 257/2016  
z 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Siemianowice Śląskie”. 
28 Zwane dalej „mpzp”. 
29 Uchwała Nr 411/98 Rady Miejskiej z dnia 12 lutego 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Kat. Nr 6, poz. 48). 
30 Adres URL: http://bip.msiemianowicesl.finn.pl/.  
31 Wnioski zostały złożone przez BOI. Powodem ich odrzucenia była niezgodność przeznaczenia nieruchomości we wniosku 
w stosunku do jej przeznaczenia określonego w Studium. 
32 Pismo informujące o sposobie załatwienia wniosku z dnia 11 maja 2017 r. zostało wysłane do wnioskodawcy 24 maja 
2017 r. 
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Miasto nie posiadało wytyczonej Specjalnej Strefy Ekonomicznej33. Prezydent 
Miasta wyjaśnił: „W trakcie przygotowywania budżetu miasta na kolejny rok 
(w kontrolowanym okresie), każdorazowo analizowana była możliwość wydzielenia 
terenów pod SSE. Jednakże, ze strony miasta wiązałoby się to z wydatkami 
finansowymi dotyczącymi uzbrojenia przedmiotowych terenów. Ze względów 
ekonomicznych dotychczas nie przystąpiono do takiego działania”. 

 (dowód: akta kontroli str. 43, 599) 

Miasto posiadało tereny inwestycyjne przeznaczone do sprzedaży, a informacje 
o wszystkich dostępnych działkach znajdowały się na stronie internetowej Urzędu34. 
W okresie objętym kontrolą, ze względów ekonomicznych, nie wyznaczano i nie 
uzbrajano nowych terenów inwestycyjnych. Prezydent Miasta podał, że w tym 
czasie potencjalnym inwestorom oferowano z pozytywnym skutkiem nieuzbrojone 
tereny inwestycyjne.  

(dowód: akta kontroli str. 39, 767, 941, 956-958) 

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

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Miasto dysponowało infrastrukturą wodociągową 
(145,3 km), która obejmowała 100 % terenu, 94 % terenu skanalizowanego oraz 
118 km sieci gazowej. Długość dróg na terenie Miasta wynosiła 102,1 km (w tym: 
51,7 km gminnych, 47,2 km powiatowych i 3,2 km krajowych). Miasto zorganizowało 
komunikację publiczną obsługiwaną przez 29 stałych linii autobusowych, jedną 
świąteczną oraz dwie tramwajowe. Do obsługi pasażerów wykorzystywano 127 
przystanków autobusowych i tramwajowych, z których w 2015 r. 43 zostały poddane 
renowacji. Komunikacja publiczna zapewniała bezpośrednie połączenie ze 
wszystkim sąsiednimi gminami/miastami aglomeracji górnośląskiej.    

 (dowód: akta kontroli str. 37-38, 415-424, 766-768) 

W okresie objętym kontrolą Miasto nie otrzymało oferty od prywatnych 
przedsiębiorców dotyczących partnerstwa publiczno–prywatnego. W lipcu 2017 r. 
ogłoszony został konkurs35 na realizację, w ramach partnerstwa publiczno–
prywatnego, zadania w zakresie wychowania przedszkolnego. Ponadto brano pod 
uwagę możliwości skorzystania z ww. partnerstwa również przy realizacji zadań 
wysokobudżetowych (np. przy planowanej inwestycji związanej z budownictwem 
komunalnym). Prezydent Miasta podał: „W ramach wspierania przedsiębiorczości 
zakłada się współpracę z podmiotami prywatnymi w zakresie staży i praktyk 
zawodowych skierowanych do uczniów siemianowickich szkół realizujących 
kształcenie zawodowe. Staże/praktyki zawodowe będą przeprowadzane w latach 
2018 – 2019 w ramach projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (…)”.  

(dowód: akta kontroli str. 583-584, 669-682, 847) 

                                                      
33 Zwanej dalej „SSE”. 
34 Adres strony: http://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/026  
35 Uchwała nr 400/2017 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu 
ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert  oraz Zarządzenie 
nr 2424/2017 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 19 lipca 2017 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. Informacja o konkursie ofert została zamieszczona 
na tablicy ogłoszeń Urzędu  oraz pod adresem internetowym: http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/historia-i-
oswiata/konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-dotyczacego-przedszkolakow.10009/  
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1.7. Stawki podatków od gruntów związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od środków transportu, określane przez Radę Miasta 
w stosownych uchwałach36, nie zmieniały się w latach objętych kontrolą. Uchwały te 
nie określały ulg ani zniżek dla przedsiębiorców. Obowiązujące na terenie  
Miasta wysokości stawek podatkowych od 1 m2 nieruchomości związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od środków transportu były niższe 
bądź równe maksymalnym stawkom określanych w obwieszczeniach Ministra 
Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych37.  
Wysokości stawek były opublikowane w postaci uchwał Rady Miasta w Biuletynie 
Informacji Publicznej na miejskich stronach internetowych38.  

(dowód: akta kontroli str. 536-557, 771) 

W latach objętych kontrolą Miasto rozłożyło na raty podatek od nieruchomości39 
25 podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, a dwóm podmiotom 
(osobom fizycznym) podatek od środków transportu. Ponadto jeden raz w 2017 r. 
odroczyło termin płatności podatku od nieruchomości osobie prawnej.  

(dowód: akta kontroli str. 39-40, 536-557, 972) 

W umowach sprzedaży, dzierżawy, najmu lub użyczenia nieruchomości, 
zawieranych przez Miasto z przedsiębiorcami w latach objętych kontrolą, nie 
stosowano preferencyjnych stawek, co stwierdzono na podstawie badania pięciu 
umów40. Dwie z tych umów: sprzedaży i dzierżawy nieruchomości zawarto w wyniku 
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego (z oferującym najwyższą cenę), 
a pozostałe trzy bez takiego postępowania (umowa: dzierżawy gruntu pod 
targowisko miejskie, nieodpłatnego użyczenia na działalność miejskiej spółki 
wodociągowej oraz najmu pod działalność zdrowotną/leczniczą zawieraną po raz 
kolejny począwszy od 2001 r.). Zawarcie umowy dzierżawy terenu pod targowisko 
miejskie oraz umowy najmu bez przeprowadzenia przetargów było zgodne 
z przepisami art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami41  oraz § 7 Uchwały Rady Miasta nr 637/2010 z dnia 23 kwietnia 
2010 r.42, stanowiącego, że Prezydent Miasta był uprawniony do zawierania umowy 
dzierżawy w trybie bezprzetargowym w przypadku, gdy zawierana umowa jest 
kolejną na tę nieruchomość po wcześniejszej, zawartej na okres trzech lat z tym 
samym dzierżawcą. Zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia nieruchomości 
z miejską spółką wodociągową nastąpiło w związku z realizowaniem przez nią 
zadania własnego określonego w art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym43 oraz na podstawie przepisów 

                                                      
36 Stawki na lata 2014-2015 zostały określone w wyniku uchwał w sprawie określenia wysokości stawek podatku  
od nieruchomości na terenie miasta Siemianowice Śląskie: Nr303/2012 z dnia 22 listopada 2012 r (Dz. Urz. Woj. Śląskiego  
z dnia 5 grudnia 2012 r., poz. 5321), Nr132/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 11 grudnia  
2015 r., poz. 6844) i Nr 294/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 1 grudnia 2016 r., poz. 6221). 
37 Zwane dalej „Obwieszczeniami w sprawie stawek podatków”. Stawki zostały określone na podstawie obwieszczeń Ministra 
Finansów z: 7 sierpnia 2013 r. (M. P. z 9 września 2013 r. poz. 724), 7 sierpnia 2014 r. (M. P. z 27 sierpnia 2014 r. poz. 718), 
5 sierpnia 2015 r. (M. P. z 16 sierpnia 2015 r. poz. 735) i 28 lipca 2016 r. (M. P. z 25 sierpnia 2016 r. poz. 779).  
38 Adres strony: http://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/033/002.  
39 19 razy osobom fizycznym i sześć osobom prawnym. 
40 Do badania wybrano celowo następujące umowy jakie zostały zawarte przez Miasto z przedsiębiorcami: jedną  
sprzedaży o najwyższej wartości (Akt Notarialny Rep. A nr 264/2017 z 19 stycznia 2017 r. – wartość 1 660 500,00 zł), dwie 
dzierżawy o najwyższej wartości czynszu (Nr 102/BAŃ/2014 z 19 maja 2014 r. o wartości czynszu  14 900,00 zł zawartej 
po przeprowadzeniu postępowania przetargowego oraz Nr 6845.201.2014 z 11 marca 2015 r. o wartości czynszu 32 410,00 zł 
zawartej bez przeprowadzania postępowania przetargowego), jedną użyczenia (Nr RI.3226.8.2015 z 4 maja  
2017 r.) oraz jedną wynajmu lokalu o największej powierzchni (Nr 1/2001 z 30 lipca 2001 r. aneksowana 12 listopada 2015 r. 
na wynajem lokalu o pow. 325,20 m2 oraz piwnicy o pow. 55,45 m2). 
41 Dz.U. z 2016, poz. 2147, zwana dalej „ustawą GN”. 
42 W sprawie zasad nabywania nieruchomości na rzecz Gminy Siemianowice Śląskie, zbywania i obciążania nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. 
43 Dz. U. z 2016, poz. 446 ze zm., zwana dalej „ustawą o samorządzie”.  
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art. 13 ust. 1 ustawy GN stanowiącym, że nieruchomości mogą być przedmiotem 
m.in. użyczenia. Wysokości czynszów były zgodne z Zarządzeniem nr 1316/2013 
Prezydenta Miasta z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie podziału Miasta Siemianowice 
Śląskie na strefy (dla potrzeb ustalania stawek czynszów najmu i dzierżawy), 
ustalania wysokości stawek czynszowych za lokale użytkowe oraz dzierżawę 
nieruchomości, a także wprowadzenia regulaminu organizowania i przeprowadzania 
przetargów na wynajem lokali użytkowych i wydzierżawianie nieruchomości44. 

(dowód: akta kontroli str.305-310, 430-447,  845-846, 972) 

W okresie objętym kontrolą Miasto dysponowało następującą liczbą lokali 
użytkowych: 349 w 2014 r., 352 w 2015 r., 347 w 2016 r. i 344 w 2017 r. 
Z posiadanego zasobu lokali wynajętych było (odpowiednio): 282 (80,1%),  
275 (78,1%), 266 (76,7%) i 266 (77,3%)45. Informacje o ogłaszanych przetargach na 
ww. lokale były publikowane na stronie Urzędu oraz w mediach społecznościowych 
(Facebook).  

(dowód: akta kontroli str. 42, 579-580, 613-615, 625-626, 763) 

Zasady wynajmu lokali użytkowych oraz wydzierżawiania gruntów w drodze 
przetargowej i bezprzetargowej46 określała Uchwała Rady Miasta nr 637/2010 z dnia 
23 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad nabywania nieruchomości na rzecz Gminy 
Siemianowice Śląskie, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność 
gminy oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata. Stawki czynszów  
za lokal bądź grunt (w zależności od jego usytuowania oraz rodzaju prowadzonej 
działalności) określało Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie stawek 
czynszów47.  

(dowód: akta kontroli str. 430-442, 763) 

W latach objętych kontrolą Urząd stosował ulgi w czynszu dla najemców  
lokali użytkowych z tytułu wykonania prac remontowych/modernizacyjnych 
w wynajmowanym lokalu. W tym okresie udzielono 11 ulg na łączną  
kwotę 109 721,50 zł. Zasady uzyskania wspomnianej ulgi regulowało 
Zarządzenie nr 1500/2016 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 5 lipca 
2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu stosowania ulg w opłatach czynszowych 
z tytułu wykonania prac modernizacyjnych lub remontowych w lokalu użytkowym 
będącym własnością miasta Siemianowice Śląskie lub w jego przymusowym 
zarządzie48. Zgodnie z ww. Zarządzeniem przedsiębiorca, aby otrzymać ulgę, 
musiał złożyć stosowny wniosek ze wskazanym zakresem prac modernizacyjnych 
lub remontowych, kopie zgody zarządcy lokalu na te prace oraz kosztorys 
powykonawczy. Do wydatków objętych ulgą zaliczane były m.in. prace  
budowlane49, dekarskie, likwidacja wilgoci, dostosowanie lokalu do potrzeb  
osób niepełnosprawnych oraz zabezpieczenie lokali poprzez założenie rolet 
antywłamaniowych. Ulgi były przyznawane pod warunkiem wywiązania się 

                                                      
44 Zwane dalej „Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie stawek czynszów”. 
45 Miasto posiadało 78 wolnych lokali przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. W pierwszym półroczu 
2017 r. przeprowadzonych zostało 26 postępowań przetargowych na wynajem lokali użytkowych, z których w 5-ciu 
przypadkach została zawarta umowa najmu. Na sierpień i wrzesień br. zaplanowano kolejnych 31 postępowań.  
46 Najem lokali w drodze bezprzetargowej odbywał się na podstawie przepisów art. 37 ust 4 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Z 2016, POZ. 2147 ).  
47 Zasady te zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta, pod adresem: 
http://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/031/001/001/003.  
48 Wcześniej, tj. od 2007 r. regulowane było przez Zarządzenie nr 422/2007 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia  
24 września 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu stosowania ulg w opłatach czynszowych z tytułu wykonania prac 
modernizacyjnych lub remontowych w lokalu użytkowym będącym własnością miasta Siemianowice Śląskie lub w jego 
przymusowym zarządzie, zmienione częściowo Zarządzeniem nr 608/2008 z 7 stycznia 2008 r.  
49 Remonty elewacji i tynków, wymiana: stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej i wodnej, centralnego ogrzewania, 
podłóg i posadzek, tynków wewnętrznych, wykonanie, napraw lub remont instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji. 
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z obowiązków wynikających z umowy najmu. Zgodnie z regulaminem z 2016 r. 
wartość ulgi nie mogła przekraczać 100% brutto kosztów przeprowadzonych prac, 
jej wysokość nie mogła być wyższa niż połowa kwoty brutto 24 miesięcznego 
czynszu, a kolejna ulgę na dany lokal można było uzyskać po upływie 36 miesięcy 
(licząc od ostatniego miesiąca obowiązywania poprzedniej ulgi). 

(dowód: akta kontroli str. 447, 771, 780-783) 

1.8. W ramach działań wspierających przedsiębiorców już funkcjonujących 
w Mieście zorganizowano siedem50 „Śniadań Biznesowych”, w trakcie których 
przedstawiciele firm nawiązywali kontakty biznesowe i wymieniali się 
doświadczeniem. Poruszano również kwestie administracyjne i związane 
z możliwością współpracy przedsiębiorców z instytucjami otocznia biznesu  
bądź pozyskiwaniem środków unijnych. Dwukrotnie (12 marca 2016 r. i 20 maja 
2017 r.) przeprowadzono „Siemianowickie Targi Małych i Średnich Przedsiębiorstw”, 
w trakcie których siemianowickie firmy z różnych branż mogły zaprezentować swoją 
ofertę mieszkańcom regionu oraz wymienić się doświadczeniem i nawiązać 
współpracę z innymi wystawcami. Zorganizowano także spotkanie51 oraz dwie 
konsultacje52 (dedykowane małym i średnim przedsiębiorcom z terenu Siemianowic 
Śląskich) promujące konkursy w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” dające możliwości uzyskania wsparcia 
ze środków unijnych. Ponadto w 2016 r. Miasto przeprowadziło (w formie ankiety) 
badanie na temat uwag oraz oczekiwań przedsiębiorców w kontekście prowadzenia 
działalności gospodarczej w Siemianowicach Śląskich.  

 (dowód: akta kontroli str. 43-51, 448-498, 527-533, 805) 

W 2017 r. odbyła się pierwsza edycja konkursu pn. „Nagroda Gospodarcza 
Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie". Konkurs został zorganizowany na 
podstawie Zarządzenia nr 2195/2017 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie  
z 21 kwietnia 2017 r. Jego celem było uhonorowanie firm funkcjonujących na terenie 
Miasta, wnoszących znaczący wkład we wspieranie lokalnych społeczności oraz 
przyczyniających się do rozwoju lokalnego rynku i promocji Miasta53.  

(dowód: akta kontroli str. 492 – 496) 

W ramach współpracy z PUP, Miasto udostępniało miejskie strony internetowe 
w celu przekazywania informacji na temat realizowanych przez PUP inicjatyw 
skierowanych do przedsiębiorców już działających, jak i do chcących się zatrudnić, 
bądź rozwinąć swoje przedsiębiorstwo. Współpraca z PUP miała także miejsce 
w ramach organizacji w 2016 i 2017 roku ww. lokalnych „Targów Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw” oraz „Targów Pracy”, podczas których pracownicy PUP 
przekazywali informacje na temat możliwych form wsparcia54 (finansowego 
w postaci środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz w formie szkoleń)  
dla przedsiębiorców.  

(dowód: akta kontroli str. 48-58, 498-514, 527-533) 

                                                      
50 W Śniadaniach Biznesowych udział wzięło łącznie 154 przedsiębiorców oraz 16 przedstawicieli Urzędu (w tym zaproszeni 
goście - prelegenci).  
51 Spotkanie z przedsiębiorcami dotyczące pozyskiwania funduszy europejskich odbyło się w siedzibie Urzędu 21 września 
2016 r.  
52 Bezpłatne konsultacje odbyły się 29 października 2014 r. w siedzibie Urzędu  oraz 8 stycznia 2015 r. w Parku Tradycji.  
53 Nagroda miała charakter honorowy. Laureaci nie otrzymywali żadnych gratyfikacji finansowych ani ułatwień w prowadzeniu 
działalności. Mogli natomiast wykorzystywać ten tytuł w materiałach promocyjnych i reklamowych. 
54 Informacje o wsparcie przedsiębiorczości w Siemianowicach Śląskich było również przekazane przez pracownika PUP 
w dniu 21 października 2016 r. w ramach  seminarium nt. przedsiębiorczości, organizowanego przez Urząd.  
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1.9. W okresie objętym kontrolą Miasto nie było zobowiązane, nie powołało i nie 
współuczestniczyło w powołaniu instytucji otoczenia biznesu, takich jak np. fundusz 
poręczeń kredytowych, czy fundusz pożyczkowy. Miasto nie udzielało również 
przedsiębiorcom z jego terenu pomocy w postaci poręczeń, gwarancji i pożyczek. 
Kontrola ustaliła, że w tym okresie przedsiębiorcy nie występowali o taką pomoc. 

 (dowód: akta kontroli str. 42, 773) 

1.10.  Miasto w ramach współpracy z PUP promowało i wspierało początkujących 
przedsiębiorców poprzez m.in. udzielanie bezzwrotnych dotacji dla osób  
bezrobotnych  na  podjęcie działalności gospodarczej55.  

(dowód: akta kontroli str. 29, 46, 51-57) 

Od grudnia 2016 r. w ramach wsparcia początkujących przedsiębiorców Miasto 
realizuje program pn. „Siemianowicka Karta Młodego Przedsiębiorcy”56. W ramach 
tego programu przedsiębiorcy do 30 roku życia mogli skorzystać z ulg i zniżek 
zaoferowanych przez firmy działające już na terenie Siemianowic Śląskich. 
Warunkiem udziału w tym programie było prowadzenie działalności gospodarczej 
zarejestrowanej w Siemianowicach Śląskich oraz pozytywne zweryfikowanie 
złożonego wniosku.  

 (dowód: akta kontroli str. 29, 46, 51-57, 472-476, 518-520, 606, 610, 806-807) 

1.11. W dniu 14 sierpnia 2017 r. Urząd uruchomił na stronie internetowej57 - 
zakładkę dla przedsiębiorców i inwestorów. Na tej stronie zawarto informacje 
zachęcające do zakładania działalności gospodarczej58 oraz przedstawiano formy jej 
wsparcia59, a także udostępniano informacje na temat atrakcyjności inwestycyjnej 
Miasta i dostępnych na jego terenie działkach inwestycyjnych przeznaczonych  
do sprzedaży dla potencjalnych inwestorów60. Na tej stronie znajdowała się również 
baza siemianowickich firm, wiadomości dotyczące gospodarki oraz referencje firm 
współpracujących z Miastem.  

Ww. strona nie zawierała  informacji na temat wysokości stawek podatkowych 
(od gruntów i środków transportowych), ani zasad wynajmu lokali i stawek 
czynszowych. Informacje te były dostępne na stronie BIP Miasta w zakładce 
„Zarządzenia Prezydenta, Rady Miasta” – „Zarządzenia Prezydenta VI kadencji” 
i były możliwe do uzyskania po wprowadzeniu numeru zarządzenia bądź uchwały.  
Prezydent Miasta wyjaśnił: „Po miesiącu funkcjonowania strony, przeanalizujemy 
elementy strony wymagające poprawy, a następnie przystąpimy do jej korekty”. 

(dowód: akta kontroli str. 47-48, 497-520, 574-583, 600-617, 645-668, 771, 774, 
951)  

                                                      
55 Dotacje udzielane były przez PUP 
56 Na podstawie zarządzenia prezydenta Miasta 1814/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. 
57 Adres strony: www.invest.siemianowice.pl  
58 M.in. zachęcano do udziału w projekcie skierowanym do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które planowały 
założyć własną działalność gospodarczą. W ramach projektu chętni mogli skorzystać z usługi doradztwa zawodowego  
oraz bloku szkoleniowo-doradczego przygotowującego do złożenia biznesplanu oraz zostały dla nich  zaplanowane: 
jednorazowe wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności, doradztwo po założeniu firmy i finansowe wsparcie  
pomostowe na 6 miesięcy na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem firmy. - 
http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/gospodarka/projekt-moja-firma-moja-niezaleznosc.8680/  
59 Informacja o targach przedsiębiorstw, na których można było zaprezentować swoją działalność”: 
http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/oferuje-potrzebuje.6238/ oraz o możliwości ubiegania się o refundację części kosztów 
poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku 
życia: http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/refundacja-wynagrodzenia-oraz-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne.6510/  
60http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/gospodarka/nowe-perspektywy-dla-terenow-po-hucie.5682/  
http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/gospodarka/prezentujemy-dzialki-inwestycyjne.8258/  

http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/kolejny-krok-w-promocji-terenow.7899/  
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1.12. W latach 2014 – 2017 na terenie Miasta funkcjonowały cztery placówki 
oświatowe61 prowadzące naukę zawodu w ramach trzech szkół zawodowych  
oraz dwóch techników. Nauka zawodu prowadzona była w następujących 
specjalnościach: cukiernik, kucharz, sprzedawca, elektryk, elektromechanik, fryzjer, 
krawiec, ślusarz oraz pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. W ramach szkół 
średnich kształcono techników: żywienia i usług gastronomicznych, hotelarstwa, 
obsługi turystycznej, organizacji reklamy, w zawodzie kelner, informatyk, 
mechatronik i ekonomista. Wydział Edukacji Urzędu w celu dostosowania 
kształcenia zawodowego dla potrzeb regionu, w tym przedsiębiorców prowadzących 
działalność na terenie Miasta, zorganizował dwie konferencje odnoszące się  
do problematyki szkolnictwa zawodowego. Pierwsza62 została skierowana  
do siemianowickich przedsiębiorców oraz dyrektorów jednostek oświatowych, 
natomiast druga do dyrektorów siemianowickich jednostek oświatowych63. 
W terminie od 20 lutego do 7 kwietnia 2017 r. wśród przedsiębiorców 
przeprowadzono ankietę, której wyniki wskazały na najbardziej potrzebne zawody, 
a tym samym na kierunki zmian koniecznych do przeprowadzenia w zakresie 
kształcenia zawodowego64. Prezydent Miasta poinformował m.in., że działania 
mające na celu wprowadzenie tych zmian podjęte zostaną w najbliższym czasie, 
gdyż oferty naborowe do szkół na rok szkolny 2017/2018 były tworzone i podane do 
wiadomości w lutym, tak więc wyniki ankiet nie mogły zostać w nich uwzględnione. 

W sierpniu 2015 r. opracowana została analiza siemianowickiej oświaty pn. 
„Charakterystyka Edukacji w Siemianowicach Śląskich”, która w części odnosiła  
się do sytuacji siemianowickich szkół zawodowych65, natomiast w 2016 r. 
zdiagnozowano potrzeby edukacji zawodowej w Mieście66 oraz opracowane zostały 
koncepcje i plany rozwoju trzech szkół prowadzących edukacje zawodową67. 
W wyniku powyższych działań Miasto przystąpiło do realizacji dwóch projektów 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej68. Wspólnym celem ww. 
projektów było podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego szkół na terenie 
Siemianowic Śląskich, w szczególności poprzez wzmocnienie zawodów 
dopasowanych do potrzeb rynku pracy. W ramach projektów miało być 
przebudowanych i doposażonych łącznie 12 pracowni praktycznej nauki zawodu69, 

                                                      
61 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych „COGITO” (Technikum nr 1 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1), Zespół Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum” (Technikum nr 2), Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych (Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa nr 2 im. św. Jana Pawła II) oraz Zespół Szkół Specjalnych (Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3).  
62 Odbyła się 21 kwietnia 2016 r. pt. „Kształcenie zawodowe wobec oczekiwań lokalnego rynku pracy”. W ramach konferencji 
przedstawiono: szkoły edukujące zawodowo, kształcenie praktyczne w szkołach we współpracy z Ochotniczym Hufce Pracy, 
kształcenie praktyczne w szkołach we współpracy z zakładami pracy, szkolnictwo zawodowe i techniczne w relacji 
z pracodawcą, perspektywy na rynku pracy, projekty edukacyjne w obszarze szkolnictwa zawodowego. 
63 Odbyła się 14 lutego 2017 r. pt. „Rola i znaczenie doradztwa zawodowego w kształceniu w siemianowickich szkołach”. 
Podczas konferencji poruszono takie tematy jak: wpływ doradztwa i szkolnictwa zawodowego na poziom bezrobocia wśród 
absolwentów szkół, problemy w znalezieniu wykwalifikowanej kadry pracowniczej – potrzeba zmian systemowych, kierunek 
rozwoju szkolnictwa i doradztwa zawodowego w siemianowickich szkołach, działania Powiatowego Urzędu Pracy względem 
siemianowickiej młodzieży szkolnej w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, „Barometr Zawodów” jako prognoza 
zapotrzebowania na zawody i określenie lokalnego zapotrzebowania.  
64 Z podsumowania ankiety wynikało, że największe zapotrzebowanie było na pracowników – fachowców z wykształceniem 
zawodowym (38% ankietowanych) i średnim zawodowym (20%), natomiast z wykształceniem policealnym lub wyższym 
zapotrzebowanie zgłosili pracodawcy na stanowiska inżynierów, logistyków, informatyków oraz lekarzy i pielęgniarek (27,6%). 
65 W zakresie liczby uczniów, finansowania tego poziomu szkół oraz wyników z egzaminów maturalnych. 
66 Opracowana została „Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w Siemianowicach Śląskich”. 
67 „Koncepcja Funkcjonowania i Rozwoju Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich”, 
„Program Rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych COGITO” oraz  „Plan Rozwoju Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 
w Zespole Szkół Specjalnych na lata 2015-2020”.  
68 Jeden w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: projekt 12.2.1 „Rozwój kompetencji i dopasowanie do 
potrzeb rynku pracy – infrastruktura szkolnictwa zawodowego Siemianowic Śląskich („Przebudowa i wyposażenie pracowni 
praktycznej nauki zawodu techników i szkół zawodowych w Siemianowicach Śląskich)”) oraz drugi w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego: projekt 11.2.1 „Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie”. 
69 Dwie pracownie warsztatowe na potrzeby kształcenia na kierunkach technik: informatyk, mechatronik i ekonomista; dwie 
pracownie gastronomiczne na potrzeby kształcenia na kierunkach technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, 
cukiernik; jedna pracownia hotelarska do kształcenia na kierunku technik hotelarstwa; jedna pracownia obsługi klienta; jedna 
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a zakończenie prac przewidywano na koniec sierpnia 2017 r. Ponadto, jak podał 
Prezydent Miasta, od nowego roku szkolnego 650 uczniów i uczennic będzie  
mogło skorzystać z indywidualnego doradztwa zawodowego, szkoleń i kursów 
podnoszących umiejętności zawodowe oraz płatnych staży i praktyk zawodowych. 
W ramach projektu przewidziano także wsparcie dla 15 nauczycieli zawodu  
w postaci szkoleń i kursów podnoszących kompetencje zawodowe. Realizacja 
projektu zakończy się w lipcu 2019 r. 

Zdaniem Prezydenta Miasta istotnym dla siemianowickiego rynku jest promocja 
szkół realizujących kształcenie zawodowe w oparciu o współpracę z lokalnymi 
przedsiębiorstwami, w związku z czym organizowane były spotkania z lokalnymi 
przedsiębiorcami70. Przybyli na spotkanie goście przekonywali młodzież gimnazjalną 
do kształcenia zawodowego, które w ich przekonaniu nie zamyka możliwości 
dalszego kształcenia. Celem kolejnego spotkania71 była promocja lokalnych firm,  
na którym były prezentowane ciekawe oferty pracy w branży gastronomicznej72.  

Miasto w maju 2017 r. złożyło także wniosek o przystąpienie do projektu mającego 
na celu reintegrację społeczno-zawodową 48 osób (28 kobiet i 20 mężczyzn) 
zagrożonych ubóstwem lub zagrożeniem społecznym z terenu Siemianowic 
Śląskich73. Prowadzone były także działania w celu przystąpienia do projektu 
mającego na celu wzrost zatrudnienia wśród mieszkańców74. 

 (dowód: akta kontroli str. 29-37, 477-491, 768-770) 

1.13. Urząd korzystał z możliwości zasięgania opinii mieszkańców w zakresie ich 
oczekiwań odnośnie poprawy warunków życia. Poza wcześniej opisywanymi 
przeprowadzonymi w 2016 r. przez Miasto badaniami i zbieraniem informacji 
odnośnie oczekiwań mieszkańców w związku z opracowywaną Strategią,  
badaniami ankietowymi przeprowadzonymi wśród uczniów i nauczycieli oraz wśród 
pracodawców i przedsiębiorców z terenu Miasta społeczność lokalna w dniach  
5, 19 i 20 września 2016 r. brała udział w zorganizowanych przez Urząd warsztatach 
nawiązujących do możliwości rozwojowych miasta oraz poprawy jakości życia,  
w ramach których przedstawiciele każdej z sześciu zaproszonych grup75 mieli 
możliwość zwrócenia uwagi na atuty Miasta, istniejące bariery wewnętrzne rozwoju 
oraz zaproponowania strategicznych projektów rozwojowych pozwalających na 
poprawę atrakcyjności miasta, co zostało wykorzystane podczas opracowywania 
Strategii.  Ponadto w latach 2014 -2017 społeczeństwo miało możliwość wskazania 

                                                                                                                                       
pracownia fryzjerska; trzy pracownie dla montera robót wykończeniowych; jedna pracownia techniczno - multimedialna oraz 
jedna pracownia techniczno – ślusarska. 
70 Spotkania zainaugurowano w 2016 r. imprezą pt. „Zostań profesjonalistą, sięgnij po zawód". 
71 Spotkanie odbyło się 28 lutego 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych „COGITO”, na które oprócz uczniów klas 
trzecich i czwartych technikum, zaproszeni byli pedagodzy i doradcy zawodowi z Siemianowic Śląskich. 
72 Oferty prezentowali: Zakłady Piekarniczo-Cukiernicze z Siemianowic, firma STOKSON, Zakłady Mięsne HAM, właścicielka 
Meanwhile Cafe w Teatrze Śląskim i przedstawicielka Cechu Producentów Żywności w Katowicach. 
73 Projekt pn. „Centrum Integracji Społecznej w Siemianowicach Śląskich” w ramach osi priorytetowej XI. Włączenie społeczne, 
Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt 
realizowany będzie w okresie od 02.01.2018 r. do 31.12.2019 r. Zaplanowano realizacje ̨ następujących działań: reintegrację 
społeczno-zawodową w trzech pracowniach: gastronomicznej, remontowo-budowlano-ogrodniczej oraz usług opiekuńczych. 
Dodatkowo zaplanowano spotkania edukacyjne, konsultacje z doradcą, prawnikiem oraz aktywnym pośrednikiem, a także 
opiekę̨ nad dziećmi uczestników.  
74 W ramach osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia 
zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych. Zakładany cel główny projektu to 
wzrost zatrudnienia wśród mieszkańców Siemianowic Śląskich poprzez utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego, w ramach którego prowadzone będą kursy kwalifikacji zawodowej, kursy umiejętności i inne oraz podnoszone 
będą kwalifikacje zawodowe nauczycieli. W projekcie miało wziąć udział do 257 osób, a wsparciem miało zostać objętych 
8 instytucji, w tym siemianowickie szkoły prowadzące kształcenie zawodowe. 
75 Udział wzięli przedstawiciele: przedsiębiorców, siemianowickich spółdzielni mieszkaniowych, administracji publicznej  
i miejskich instytucji, młodzieży szkolnej (gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej), organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy 
aktywnie uczestniczący w życiu Miasta.  
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własnych pomysłów na polepszenie warunków codziennego życia poprzez udział 
w corocznych edycjach tzw. Budżetów Obywatelskich.  Wynikiem tych konsultacji 
były złożone w Urzędzie projekty inwestycji, zgłaszane bezpośrednio przez 
mieszkańców i poddane ogólnomiejskiemu głosowaniu. Wśród zwycięskich 
projektów nie znalazły się propozycje związane z rozwojem przedsiębiorczości. 

  (dowód: akta kontroli str. 46, 190-201, 255, 316-339, 362-370, 477-491, 584-587, 
687-689, 907-925, 939 ) 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, Miasto w okresie objętym kontrolą stworzyło 
koncepcję i podejmowało działania sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości na jego 
terenie. Zarówno  w prezentacji Strategiczne Kierunki Rozwoju Miasta na lata  
2014-2018jak i w obowiązującej od 2017 r. Strategii wskazane zostały cele 
szczegółowe dotyczące rozwoju przedsiębiorczości oraz kluczowe projekty,  
mające istotne znaczenie dla osiągniecia założonych celów. Bezpośrednia  
pomoc dla przedsiębiorców ze strony Miasta dotyczyła głównie możliwości  
rozłożenia na raty podatku od nieruchomości i od środków transportowych, 
wprowadzenia ulg w czynszu dla najemców lokali użytkowych z tytułu  
wykonania prac remontowych/modernizacyjnych w wynajmowanym lokalu 
związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz działań informacyjno-
doradczych. Podejmowało również działania w celu dostosowania szkolnictwa  
dla potrzeb przedsiębiorców. Miasto w ramach współpracy z PUP wspierało 
początkujących przedsiębiorców poprzez udzielanie bezzwrotnych dotacji  dla  osób  
bezrobotnych  na  podjęcie działalności gospodarczej.   Najwyższa Izba Kontroli 
postrzega jako przykład dobrej praktyki wprowadzenie „Siemianowickiej Karty 
Młodego Przedsiębiorcy” .   

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

2.1. W Urzędzie do 29 czerwca 2017 r. nie utworzono stanowiska, jak również  
nie wskazano komórki odpowiedzialnej za monitoring i ocenę postępu działań  
gminy w zakresie wspierania przedsiębiorczości.  

Zasady wdrażania, realizacji, monitorowania i aktualizacji Strategii, powołania 
Komitetu Sterującego oraz Zespołu ds. Wdrażania i Monitorowania Strategii76 
zostały wprowadzone 30 czerwca 2017 r. zarządzeniem Prezydenta Miasta 
nr 2407/2017. W skład Zespołu weszli Sekretarz Miasta (przewodniczący), 
naczelnicy wydziałów i kierownicy referatów (w szczególności ds.: rozwoju Miasta, 
obsługi inwestora, gospodarki komunalnej, infrastruktury, ochrony środowiska, 
edukacji, kultury i sportu, polityki społecznej, gospodarki lokalowej) oraz dyrektorzy 
i kierownicy jednostek podległych (w szczególności jednostek kultury, edukacji, 
pomocy społecznej). Do zadań Zespołu należy: przygotowanie propozycji  
projektów inwestycyjnych i organizacyjnych w sprawie wdrażania Strategii oraz 
raportów z realizacji kluczowych projektów strategicznych, utrzymywanie stałych 
kontaktów z podmiotami współkreującymi rozwój Miasta, inicjowanie i wnioskowanie 
o aktualizację Strategii i przygotowywanie czteroletnich programów operacyjnych  
do Strategii.  

                                                      
76 Zwany dalej „Zespołem”. 
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Zgodnie z ww. zarządzeniem informację z realizacji Strategii, Zespół ma 
przygotowywać każdego roku do 31 sierpnia, za poprzedni rok kalendarzowy. 
Raport o stanie Miasta i realizacji polityki rozwoju miał być sporządzany co dwa lata, 
jednak nie określono terminu jego przedstawienia. W związku z przyjęciem Strategii 
w styczniu 2017 r., do czasu zakończenia czynności kontrolnych nie powstała 
jeszcze informacja ze stanu realizacji zadań w niej określonych. 

Sposób monitorowania realizacji projektów strategicznych określonych w Strategii 
miał się odbywać za pomocą systemu informatycznego77, który miał pozwalać  
na bieżące wprowadzanie danych przez komórki Urzędu oraz partnerów  
wdrażania Strategii (jednostki miejskie). Jako odpowiedzialny za wdrożenie systemu 
informatycznego wyznaczono Wydział Rozwoju Miasta Urzędu. Do zakończenia 
czynności kontrolnych, ze względu na krótki okres obowiązywania Strategii, system 
nie został opracowany. Prezydent wyjaśnił, że planowany termin jego uruchomienia 
to 31 stycznia 2018 r. W oparciu o dane zgromadzone przez ww. system co dwa 
lata powinien być sporządzany raport o stanie Miasta i realizacji polityki rozwoju.  
Nie został jednak określony termin przedstawienia dwuletnich raportów o stanie 
Miasta i realizacji polityki rozwoju, co zostało opisane w sekcji  „Uwagi dotyczące 
badanej działalności”. Raport powinien zawierać: opis sytuacji Miasta (w wymiarze 
społecznym, gospodarczym, środowiskowym i infrastrukturalnym), zmiany 
wskaźników w poszczególnych częściach rozwoju (w układzie rok bazowy, rok 
raportu), informacje o kluczowych zadaniach i projektach realizowanych w okresie 
sprawozdawczym oraz ocenę i rekomendacje w zakresie dalszej realizacji lub 
podjęcia działań korygujących/aktualizujących Strategię. Termin okresowej 
aktualizacji Strategii obejmującej weryfikację narzędzi oraz ocenę aktualności 
wyznaczonej wizji i celów rozwoju został wyznaczony na 2024 r. 

W Strategii dla oceny celu strategicznego C II „Siemianowice Śląskie miastem 
wykorzystującym swoje unikatowe atuty dla trwałego i odpowiedzialnego rozwoju”, 
określono pięć wskaźników pośrednio dotyczących efektów wspierania 
przedsiębiorczości. Dla celu C III „Siemianowice Śląskie miastem przenikania 
i synergii przestrzeni realnej i przestrzeni wirtualnej” określono trzy wskaźniki 
rezultatu w postaci wzrostu liczby: mieszkańców miasta, podmiotów gospodarczych, 
firm w sektorach kreatywnych oraz e-usług publicznych świadczonych przez Urząd 
i jednostki podległe. Dla wszystkich wskaźników określono  kierunki takie jak wzrost 
lub spadek bez podania ich wartości początkowej i docelowej. Nie określono 
również wskaźników dla kluczowych projektów Strategii, co zostało opisane w sekcji 
„Uwagi dotyczące badanej działalności”.  

W Strategii zostały określone „Ramowe zakresy informacji o projektach w systemie 
monitorowania” dla nowych i realizowanych już projektów. Wskazano w nich 
konieczność przekazywania szczegółowych informacji w zakresie m.in. wartości 
wskaźników produktów po zakończeniu projektu, wskaźników i rezultatów dla 
noworozpoczynanych projektów oraz postęp rzeczowy i finansowy projektów  
już realizowanych. Powyższe dane, jak wyjaśnił Prezydent Miasta, będą 
rozwinięte/uszczegółowione w stosunku do informacji o projektach zawartych 
w Strategii oraz w kartach projektowych, stanowiących element systemu 
monitoringu.  

(dowód: akta kontroli str. 87, 127-128, 202-205, 234, 277-280, 283-304, 784-798, 
942-945, 959-963) 

                                                      
77 W systemie miały się znaleźć informacje o projektach realizowanych oraz planowanych, taki jak: opis projektu, komórka 
i partnerzy realizujący, stan realizacji, nakłady planowane i poniesione, ryzyka realizacji oraz wartość wskaźników osiągniętych 
natychmiast po zakończeniu, rok po jego zakończeniu i ich relacja do pierwotnie zakładanej. 
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2.2. W przypadku Strategicznych Kierunków Rozwoju Miasta na lata 2014-2018, 
organizacja monitoringu nie została określona, a kontrolerowi Najwyższej Izby 
Kontroli nie przedstawiono dokumentów świadczących o prowadzonym monitoringu 
realizacji zadań określonych w tych założeniach. W dniu 23 lutego 2017 r.  
na posiedzeniu Komisji i w trakcie sesji otwartej Rady Miasta78, przedstawiono 
opracowany przez BOI na wniosek radnych, dokument „Wykorzystanie potencjału 
gospodarczego i ekonomicznego w rozwoju Siemianowic Śląskich. Współpraca 
z przedstawicielami biznesu. Informacje z działalności Rady Gospodarczej przy 
Prezydencie Miasta79”. W Opracowaniu wskazano zrealizowane zadania określone 
w Strategicznych Kierunkach Rozwoju Miasta na lata 2014-2018, takie jak: 
promocja gospodarcza Miasta, organizacja targów przedsiębiorczości, aktywne 
pozyskiwanie inwestorów, utworzenie BOI i Rady Gospodarczej czy seminaria  
dla przedsiębiorców.  

W okresie objętym kontrolą finansowy stopień zaawansowania realizacji programów 
wieloletnich był obliczany w ramach sprawozdań z wykonania budżetu za lata objęte 
kontrolą. 

(dowód: akta kontroli str. 87, 127-128, 561-571, 784-798, 942-945, 959-963)  

2.3. Monitoring i ocena realizacji Programu Rewitalizacji miały polegać na 
gromadzeniu danych na poziomie ulic bądź adresów, z możliwością ich agregacji 
dla poszczególnych jednostek urbanistycznych (w tym: obszarów rewitalizacji, 
dzielnic) generowane z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, w tym Systemu 
Informacji Przestrzennej80. System miał zapewniać kompletny zbiór informacji 
obejmujący wszystkie wymiary rewitalizacji:  demografię (liczba mieszkańców, 
struktura wiekowa), wykluczenie społeczne (liczba osób korzystających z pomocy 
społecznej ze względu na różne rodzaje dysfunkcji i patologii), bezrobocie (liczba 
bezrobotnych  z uwzględnieniem kobiet, młodzieży, osób długotrwale pozostających 
bez pracy), bezpieczeństwo publiczne (liczba wykroczeń i przestępstw w podziale 
na różne rodzaje) oraz przedsiębiorczość (liczba zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych). Dane gromadzone w Systemie miały służyć do przeprowadzania 
specjalistycznych analiz i corocznego raportowania postępu w realizacji Programu 
Rewitalizacji. Wydział Polityki Społecznej Urzędu został wyznaczony jako 
odpowiedzialny za monitorowanie realizacji projektów oraz gromadzenie danych, 
jednak nie został określony termin przedstawienia tych raportów, co zostało opisane 
w sekcji „Uwagi dotyczące badanej działalności”.  

W Programie Rewitalizacji określono wskaźniki dla poszczególnych projektów 
rewitalizacyjnych (w tym mających związek z rozwojem przedsiębiorczości),  
w postaci liczby, np. nowych instytucji i firm, pozyskanych inwestorów/rok, 
prowadzących działalność gospodarczą z podziałem na kobiety i mężczyzn, dzieci 
biorących udział w projekcie oraz procentu spadku stopy bezrobocia. Dla tych 
wskaźników nie określono wartości początkowych i docelowych, co zostało opisane 
w sekcji „Uwagi dotyczące badanej działalności”. 

(dowód: akta kontroli str. 977) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że w przyjętych przez Radę Gminy 
programach: 

- w Programie Rewitalizacji nie zostały określone wartości bazowe i docelowe 
przyjętych wskaźników, poza wyliczeniem danych, jakie należy gromadzić przy 
                                                      
78Adres internetowy, pod którym znajduje się protokół z posiedzenia z Rady Miasta 
http://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/032/006/006.  
79 Zwane dalej „Opracowanie”. 
80 Zwany dalej „Systemem”. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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współpracy instytucji miejskich, a także podmiotów z sektora pozarządowego  
i biznesowego oraz nie określono szczegółów monitoringu poza stwierdzeniem,  
że monitoring wskaźników powinien odbywać się w okresach rocznych. Nie  
został także określony termin przedstawienia rocznych raportów dotyczących 
przeprowadzonych prac rewitalizacyjnych, w tym projektów złożonych, w trakcie 
realizacji i zakończonych,  

- w Strategii poza wskazaniem pożądanych kierunków zmiany wskaźników 
(tj. wzrost lub spadek) nie zostały określone wartości bazowe i docelowe 
wskaźników monitoringu. Nie określono również wskaźników dla kluczowych 
projektów Strategii. Nie został także określony termin przedstawienia dwuletnich 
raportów o stanie Miasta i realizacji polityki rozwoju. 

Prezydent Miasta wyjaśnił: „(…) W Strategii określono mierniki sukcesu, czyli 
wskazano wskaźniki systemu monitorowania i oznaczono pożądany kierunek 
zmiany tego wskaźnika. W zaprojektowanym systemie wdrażania przewidziano 
również mechanizm ewaluacji, gdzie oceniający zweryfikuje, czy zmianę danego 
wskaźnika w ocenianym okresie, w kontekście zmian zachodzących w otoczeniu, 
można uznać za zadowalającą i czy nie zachodzą przesłanki do rekomendowania 
dokonania korekt”. Dodał również: „(…) w oparciu o zgromadzone dane pochodzące 
z systemu monitorowania w okresach dwuletnich zostanie sporządzony raport  
o stanie Miasta i realizacji polityki rozwoju, zawierający m.in. zmiany wskaźników  
w poszczególnych wymiarach rozwoju w układzie: rok bazowy, rok raportu 
monitoringowego”.    

Zdaniem NIK brak określonych precyzyjnych mierników ilościowych oraz punktu 
odniesienia kiedy obserwowana zmiana będzie zadowalająca, utrudni bądź 
uniemożliwi dokonanie oceny skuteczności prowadzonych przez Miasto działań oraz 
postępów w osiąganiu założonych w Strategii i Programie Rewitalizacyjnym celów, 
a w konsekwencji może utrudnić dostosowanie tych dokumentów do zmieniających 
się warunków. Ponadto brak określenia daty przedstawienia raportów o stanie 
Miasta i o realizacji polityki rozwoju może zaburzyć cykliczność i porównywalność 
danych zawartych w tych raportach. 

(dowód: akta kontroli str. 290-304, 942-944, 977) 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, do czasu przyjęcia Strategii, Miasto nie 
prowadziło działań monitorujących realizację planów i programów w zakresie 
wspierania przedsiębiorczości. W Strategii dla poszczególnych celów oraz 
kluczowych projektów określono jedynie nazwy wskaźników i kierunki ich zmian,  
nie podając wartości bazowych i docelowych tych wskaźników, co może utrudnić 
ocenę postępu stopnia ich realizacji. Nie zostały również określone terminy 
przedstawiania dwuletnich raportów o stanie Miasta i realizacji polityki rozwoju.  
W Programie Rewitalizacji nie zostały określone wartości bazowe i docelowe 
przyjętych wskaźników, i nie wskazano terminów sporządzania raportów  
z monitoringu w efekcie czego monitoring ten nie był prowadzony. 

3. Działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości oraz efekty tych 
działań 

3.1. W okresie objętym kontrolą zmniejszyła się liczba przedsiębiorców  
(osób fizycznych) działających na terenie Miasta z 4 938 na koniec 2013 r.  
do 4 633 na koniec lipca 2017 r. (o 6,2%) i spółek handlowych z udziałem kapitału 
zagranicznego z 70 do 69 (o 1,4%), przy jednoczesnym wzroście liczby spółek 
handlowych z 509 do 566 (o 11,2%).  

(dowód: akta kontroli str. 854, 1003) 
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3.2. W okresie objętym kontrolą, do  lipca 2017 r. Miasto zrealizowało następujące 
zadania szczegółowe związane z rozwojem przedsiębiorczości określone 
w Programie Rewitalizacji na lata 2016-2022 oraz w Strategicznych Kierunkach 
Rozwoju Miasta na lata 2014-2018:  
- utworzyło BOI,  
- w 2015 r. powołało Radę Gospodarczą, 
- zorganizowało dwukrotnie (w 2016 i 2017 roku) Siemianowickie Targi Małych 
i Średnich Firm, w których udział wzięło po ok. 100 wystawców, 
- zorganizowało siedem „śniadań biznesowych”, w których udział wzięło, jak podał 
Prezydent Miasta, od kilkunastu do kilkudziesięciu przedsiębiorców lub ich 
przedstawicieli, 
- w ramach pozyskiwania inwestorów na tereny inwestycyjne 9 listopada 2016 r. 
w Urzędzie zorganizowano prezentację terenów inwestycyjnych dla przedsiębiorców 
- udział wzięły 24 zainteresowane osoby, w lipcu 2016 r. przeprowadzono akcję 
polegającą na promowaniu ww. nieruchomości z wykorzystaniem czterech 
bilbordów ustawionych przy głównych trasach przelotowych Miasta, w dniach  
17-18 września 2016 r. przedstawiciele Urzędu reklamowali atuty Miasta  
na Targach Nieruchomości w Katowicach oraz informowano o planowanych 
przetargach/sprzedażach nieruchomości bezpośrednio osobom i podmiotom 
zgłaszającym się do BOI, za pośrednictwem poczty internetowej, mediów 
samorządowych oraz mediów zewnętrznych),  
- Prezydent Miasta 9 lutego 2017 r., w ramach promocji walorów Miasta, spotkał się 
z przedstawicielem rządowej organizacji Korei Południowej zajmującej się promocją 
i rozwojem koreańskiej gospodarki, w dniach 10-12 maja 2017 r. pracownicy Urzędu 
wzięli udział w IX Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, na stronie 
Urzędu oraz Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego prezentowane były tereny 
inwestycyjne oraz nieruchomości przeznaczone do prowadzenia działalności 
gospodarczej, w latach 2014-2017 Miasto współorganizowało turnieje golfa „Silesia 
Golf Cup”,  
- przygotowano „Siemianowicki Przewodnik Inwestycyjny”81 mający na celu 
promocję gospodarczą Miasta, natomiast w mediach społecznościowych 
(Facebook) prowadzony był profil „Invest in Siemianowice Śląskie”,  
za pośrednictwem którego Miasto miało zamiar trafiać do potencjalnych,  
nowych przedsiębiorców, 
- przygotowano stronę internetową zawierającą informacje dla istniejących 
i potencjalnych przedsiębiorców, 
- BOI wnioskowało o zmiany w Studium i mpzp w celu utworzenia terenów 
usługowo-produkcyjnych,  
- w ramach wspierania idei samozatrudnienia w okresie objętym kontrolą  
trzykrotnie zorganizowano Akademię Przedsiębiorczości dla najzdolniejszych 
uczniów szkół podstawowych w okresie ferii letnich i zimowych82, 
- wspólnie z PUP opracowano i przeprowadzono w 2017 r. wśród  
29 siemianowickich przedsiębiorców ankietę dotyczącą zapotrzebowania  
na poszczególne zawody w celu odpowiedniego ukierunkowania szkolnictwa 
zawodowego,  
- w 2014 r., w ramach współpracy z Siemianowickim Stowarzyszeniem 
Przedsiębiorców jako organizacją pozarządową działającą na rzecz rozwoju 

                                                      
81 Zawierający w trzech  językach  (polskim, angielskim i czeskim) informacje o gminie, możliwościach inwestycyjnych oraz 
dostępnych nieruchomościach. Jednym z rodzajów jego kolportażu była wysyłka do firm pośredniczących w obrocie 
nieruchomościami, developerów jak i firm potencjalnie zainteresowanych możliwością inwestycji w Mieście. 
82 W trakcie zajęć dzieci mają okazję poznać samodzielnie jak funkcjonują różne siemianowickie przedsiębiorstwa. W dwóch 
pierwszych edycjach udział wzięło ok. 120 dzieci 
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przedsiębiorczości, Miasto współorganizowało debatę gospodarczą  
pn. „Przedsiębiorcy Śląska i Zagłębia o rozwoju woj. śląskiego w latach 2014-2020”.  
  
Do czasu zakończenia kontroli nie upłynął termin realizacji Strategii i Programu 
Rewitalizacji. W związku z tym oraz w związku z brakiem monitoringu 
Strategicznych Kierunków Rozwoju Miasta na lata 2014-2018, nie można 
jednoznacznie stwierdzić, które cele i w jakim zakresie, określone w tych 
dokumentach zostały zrealizowane.  

(dowód: akta kontroli str. 10-15, 24-27, 43-51, 57, 146-201, 468-491, 499-535, 561-
571, 581-583, 600-617, 637-668, 774, 805-806, 810, 814-818, 941-944, 951, 959-

963, 977) 

Jako efekt zrealizowanych zadań Prezydent Miasta wymienił m.in.:  

- utworzenie drogi dojazdowej wraz z uzbrojeniem na terenie Siemianowickiego 
Parku Biznesu (ul. Bytomska i Rozwojowa), gdzie w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 
31 maja 2017 r. zostało wydanych 15 pozwoleń na budowę nowych zakładów pracy; 

- budowę i przebudowę dróg (w tym 10 dróg powiatowych83) budowę rond, w wyniku 
czego zdaniem Prezydenta Miasta poprawie uległy warunki prowadzenia 
działalności gospodarczej firm znajdujących się przy nich oraz spowodowało to 
zainteresowanie inwestorów terenami położonymi w tym rejonie;  

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi łączącej ulicę Zwycięstwa 
z Michałkowicką wraz z infrastrukturą techniczną, mającej na celu poprawę układu 
komunikacyjnego oraz możliwość udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych; 

- wprowadzenie „Siemianowickiej Karty Młodego Przedsiębiorcy”, z której w 2017 r. 
skorzystały cztery podmioty, a 15 podmiotów jako partnerzy, oferowało dla nich ulgi  
i zniżki; 

- sprzedaż w 2016 r. 13 działek inwestycyjnych, za łączną kwotę 2 175,6 tys. zł,  

- złożenie wniosku o podjęcie wspólnych działań z firmą w sprawie wprowadzenia 
zmian w mpzp odnośnie inwestycji na terenach po zlikwidowanej kopalni84,  

- zmiana trasy linii autobusowej nr 222 pozwalająca na dowóz pracowników  
do miejsc pracy w godzinach przypadających na rozpoczęcie i zakończenie 
poszczególnych zmian pracowników85, 

- wzrost o 23,4 ha powierzchni terenów Miasta wydzielonych pod strefy aktywności 
gospodarczej  w wyniku zmian w mpzp. 

(dowód: akta kontroli str. 18-19a, 25-26, 29, 37-38, 46, 51-57, 183-184, 472-476, 
606, 743-762, 806, 809-844, 943-944, 959-963, 971) 

Ponadto w okresie objętym kontrolą Miasto udzieliło 277 osobom bezzwrotnych 
dotacji dla osób  bezrobotnych  na  podjęcie działalności gospodarczej o łącznej 
wartości86 6 213 450,66 zł oraz współorganizowało debatę gospodarczą pn. 
„Przedsiębiorcy Śląska i Zagłębia o rozwoju woj. śląskiego w latach 2014-2020”87.  

(dowód: akta kontroli str. 29, 46, 51-57, 521-522,) 
                                                      
83 Ulice: Tarnogórska, Maciejkowicka, Orzeszkowej, Michałkowicka, Parkowa, Obwodowa, Mysłowicka, Powstańców, Śląska, 

Zwycięstwa, Bytomska - droga dojazdowa do DK 39. 
84 Posiedzenie Komisji z 22 maja 2017 r. Z odpowiedzi Zastępcy Prezydenta Miasta na wniosek wynikało, że takie działania 
zostały podjęte, a zmiany zostaną wprowadzone po przeprowadzeniu całego postępowania. 
85 Zmiana nastąpiła w 2017 r.  
86 Środki były wypłacane z trzech źródeł: Europejski Fundusz Społeczny – 3 528 198,85 zł; Fundusz Pracy – 1 436 957,91 zł; 
Rezerwa Funduszu Pracy – 1 248 293,90 zł. 
87 Na ten cel poniesiono koszty w wysokości 190,00 zł. 
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3.3. W latach 2014-2017 Miasto poniosło łączne koszty na działania wpływające 
na rozwój przedsiębiorczości w wysokości 3 055,8 tys. zł i zrealizowało inwestycje 
infrastrukturalne w łącznej wysokości i 2 060,0 tys. zł88, w tym:  

- 331,3 tys. zł na realizację II etapu rozbudowy ul. Bytomskiej w 2014 r.  
(2,33% wydatków inwestycyjnych Miasta ogółem w tym roku),  

- 310,5 tys. zł na budowę ul. Rozwojowej w 2016 r. (2,14%),  

- 108,8 tys. zł na wymianę nawierzchni na wybranych odcinkach dróg powiatowych  
i gminnych w 2017 r. (0,2%), 

- 1 309,4 tys. zł na realizację przez Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint  
Sp. z o.o. (w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 maja 2017 r.) na  
wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnej (1,3 % wydatków inwestycyjnych 
poniesionych/zaplanowanych89 przez Miasto w tym okresie).  

 (dowód: akta kontroli str. 37-38, 521-522, 589, 694-700, 767-768, 948-950, 968-
971) 

Ponadto Miasto poniosło łączne wydatki w kwocie 842,8 tys. zł na realizację 
projektów edukacyjnych. W ramach realizacji tych projektów Miasto pozyskało  
w latach 2014-2017 środki unijne w wysokości 3 950,1 tys. zł90.  

W okresie objętym kontrolą Miasto nie korzystało z innych źródeł finansowania 
takich jak: długoterminowe kredyty inwestycyjne, emisje obligacji komunalnych, 
fundusze ochrony środowiska bądź innych jednostek samorządu terytorialnego.    

 (dowód: akta kontroli str. 591-595, 849-853, 971, 973) 

 

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

− poziom bezrobocia zmniejszył się z 7,3% w 2013 r. do 4%w 2016 r.91 
i corocznie był niższy niż stopa bezrobocia w Polsce92; 

− powierzchnia terenów Miasta wydzielonych pod strefy aktywności 
gospodarczej93 zwiększyła się94 w okresie objętym kontrolą o 23,2 ha  

− dochody własne Miasta w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrosły 
w 2016 r. w stosunku do 2013 r. i wynosiły w poszczególnych latach: 2315,02 zł 
w 2013 r., 2463,50 zł w 2014 r., 2363,22 zł w 2015 r. i 2561,48 zł w 2016 r.; 

                                                      
88 Z tego w: 2014 r. o wartości  
89 Wysokość wydatków inwestycyjnych Miasta w poszczególnych latach wynosiła: 14 213 077,00 zł w 2014 r., 11 640 503,83 zł 
w 2015 r., 14 492 634,71 zł w 2016 r.. Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 r. (wg stanu na 31.05.) wynosił 
60 418 826,00 zł. 
90  W kolejnych latach objętych kontrolą wysokość pozyskanych środków wynosiła odpowiednio: 364 357,89 zł w 2014 r., 
281 013,19 zł w 2015 r., 26 064,51 zł w 2016 r. i 3 278 697,00 zł w 2017 r. 
91 Poziom bezrobocia w Gminie, mierzony jako stosunek liczby bezrobotnych do liczby osób w wieku produkcyjnym (w %) 
wyniósł 7,3 na dzień 31 grudnia 2013 r., 6,6 na dzień 31 grudnia 2014 r., 5,8 na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz 4 na dzień  
31 grudnia 2016 r. 
92 Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w Polsce w grudniu 2013 r. wyniosła 13,4%, w grudniu  
2014 r. 11,4%, w grudniu 2015 r. 9,7%, natomiast w grudniu 2016 r. 8,3%. 
93 Do tych stref zaliczono tereny: zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, zabudowy 
produkcyjno-usługowej (dopuszczającej lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz realizację 
podstawowych usług), zabudowy usługowej (przede wszystkim handel, gastronomia, biura, drobna wytwórczość), pod obiekty 
wielkopowierzchniowe (pow. 2000m2  powierzchni sprzedażowej), usług łączności oraz produkcyjno-techniczne 
i przemysłowe. 
94 Powierzchnia ta wynosiła: w latach 2013-2014 - 1182,36 ha (co stanowiło 46,4% całej powierzchni Miasta),  
w 2015 r. -  1182,9 ha (46,4%), w 2016 r. - 1193,4 ha (46,8%) i w 2017 r. - 1205,6 ha (47,3%). 
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− wydatki majątkowe (inwestycyjne) Miasta (w przeliczeniu na 1 mieszkańca) 
wzrosły  w 2016 r. w stosunku do 2013 r., wynosząc w poszczególnych latach: 
110,46 zł w 2013 r., 207,09 zł w 2014 r., 170,60 zł w 2015 r. i 213,43 zł 
w 2016 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 18-19a, 945-947, 974-976) 

 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, podejmowane przez Miasto w okresie objętym 
kontrolą działania na rzecz rozwoju i wspierania przedsiębiorczości, w tym 
inwestycje w infrastrukturę Miasta przyniosły efekty rzeczowe, m.in. w postaci 
poprawy warunków funkcjonowania Siemianowickiego Parku Biznesu. W wyniku 
zmian w mpzp nastąpił wzrost o 23,4 ha powierzchni terenów Miasta wydzielonych 
pod strefy aktywności gospodarczej. Spadł poziom bezrobocia oraz wzrosły 
dochody Miasta w przeliczeniu na jednego mieszkańca.  

IV. 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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli95, 
kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie 
umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni  
od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK  
w Katowicach. 

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 oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia  
tych działań. 

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

Katowice, dnia 13 października 2017 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler 
 

Dariusz Bienek 
Gł. specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

 
  
  

 

 
 

                                                      
95 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, zwana dalej ustawą o NIK. 

Ocena cząstkowa 
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