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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 Waldemar Góra, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/201/2017 z 21 lipca 2017 r. 

[dowód: akta kontroli str. 1-2] 

Jednostka 

kontrolowana 
Urząd Miasta i Gminy Szczekociny1, 
42-445 Szczekociny, ul. Senatorska 2 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Krzysztof Dobrzyniewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny2 

[dowód: akta kontroli str. 3-6] 

Zakres 
przedmiotowy 

kontroli 

 

 

 

Okres objęty 
kontrolą 

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 30 sierpnia 
2017 r.3 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli4, w okresie objętym kontrolą Gmina 
Szczekociny5, wprowadzając narzędzia wspierające rozwój gospodarczy 
i podejmując inwestycje poprawiające jej infrastrukturę, tworzyła warunki do rozwoju 
przedsiębiorczości.  

Podstawowymi dokumentami strategicznymi Gminy były: Strategia rozwoju  
miasta i gminy Szczekociny6, obowiązująca w okresie od 27 czerwca 2000 r.  
do 28 listopada 2016 r.  i Strategia rozwoju Gminy Szczekociny na lata 2016-20227, 
w których określono m.in. cele strategiczne i operacyjne w zakresie rozwoju 
przedsiębiorczości. Realizując cele sformułowane w Strategii rozwoju z 2000 r., 
w okresie objętym kontrolą, Gmina opracowała dwa miejscowe plany 

                                                      
1 Zwany dalej „Urzędem”. Nr REGON 151398735. 
2 Zwany dalej „Burmistrzem”. Pełni funkcję od 6 grudnia 2010 r.  
3 W przypadkach koniecznych badaniami zostały objęte zagadnienia, mające związek z przedmiotem kontroli, 
wykraczające poza te ramy czasowe  
4 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna oraz ocenę opisową, jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według 3-stopniowej skali 
byłoby nadmiernie utrudnione, albo ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania jednostki 
w zakresie objętym kontrolą. 
5 Zwana dalej „Gminą”. 
6 Zwana dalej „Strategią rozwoju z 2000 r.”. Została przyjęta Uchwałą Rady Miasta i Gminy Szczekociny 
nr 137/XXI/2000 z 27 czerwca 2000 r. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, a jej wykonanie powierzono 
Zarządowi Gminy. 
7 Zwana dalej „Strategią na lata 2016-2022”. Została przyjęta Uchwałą Rady Miasta i Gminy Szczekociny 
nr 172/XXVIII/2016 z 29 listopada 2016 r. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, a jej wykonanie powierzono 
Burmistrzowi. 
 

Ocena ogólna 
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zagospodarowania przestrzennego8 i zwiększyła powierzchnie terenów gminnych 
wydzielonych pod strefy aktywności gospodarczej, prowadziła działania promocyjne 
(wydając materiały promocyjne, organizując imprezy kulturalne i sportowe oraz 
zamieszczając informacje promujące Gminę na stronie internetowej), a także 
zorganizowała prace publiczne i interwencyjne dla 39 osób. Zrealizowano inwestycje 
związane z modernizacją dróg gminnych, budową sieci wodociągowych 
i wykonaniem oświetlenia ulicznego, poprawiające  atrakcyjność inwestycyjną 
Gminy, a po zakończonej w 2015 r. przebudowie targowiska miejskiego wzrosły 
wpływy z opłaty targowej.  
W okresie objętym kontrolą w Gminie nastąpiła poprawa podstawowych wskaźników 
dotyczących rozwoju gospodarczego, w tym m.in. spadł poziom bezrobocia oraz 
wzrosła liczba nowo zarejestrowanych podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą.  

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości polegały na niepodjęciu przez Gminę 
działań  na rzecz realizacji dwóch spośród sześciu celów szczegółowych, przyjętych 
w Strategii rozwoju z 2000 r., dotyczących opracowania zasad pozyskiwania 
potencjalnych inwestorów oraz utworzenia ośrodka informacji, marketingu 
i doradztwa z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. 

NIK zwraca ponadto uwagę, że Gmina nie monitorowała działań na rzecz 
wspierania przedsiębiorczości:  

- w Strategii rozwoju z 2000 r. nie określono w ogóle wskaźników służących ocenie 
postępu tych działań oraz nie analizowano ich efektów,  

- w Strategii na lata 2016-2022 dla poszczególnych celów strategicznych 
zdefiniowano jedynie nazwy wskaźników, nie podając ich wartości bazowych 
i docelowych, nie wyznaczono terminu powołania zespołu ds. monitoringu 
i ewaluacji tej strategii ani terminów sporządzania sprawozdań, i w efekcie, do dnia 
zakończenia niniejszej kontroli, zespół taki nie został powołany. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
Gmina Szczekociny położona jest w województwie śląskim, w powiecie 
zawierciańskim, w odległości 38 km od Zawiercia, 60 km od Częstochowy, 73 km od 
Kielc oraz 85 km od Katowic, przy drogach krajowych nr 46 i nr 78. Na terenie 
Gminy nie występują obszary skoncentrowanego przemysłu, a działalność 
gospodarczą prowadzą głównie firmy usługowe i handlowe. 

Gmina zajmuje powierzchnię 13 400 ha i zamieszkuje ją 8041 osób9. W skład 
Gminy wchodzi 21 miejscowości, w tym miasto Szczekociny oraz 20 miejscowości 
wiejskich. Grunty rolne stanowią 68,4% ogólnej powierzchni Gminy, natomiast 
tereny przemysłowe i usługowe stanowią odpowiednio 0,25 i 0,2% powierzchni. 

Według stanu na 31 grudnia 2016 r., na terenie Gminy działalność gospodarczą 
prowadziło 486 podmiotów gospodarczych (głównie mikroprzedsiębiorstwa).  

(dowód: akta kontroli str. 430, 437) 
 

                                                      
8 Zwane dalej „MPZP”. MPZP przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Szczekociny nr 143/XXIII/2016 z 25 maja 
2016 r., obejmujący rejon na wschód od ul. Żarnowieckiej oraz nr 208/XXXII/2017 z 20 kwietnia 2017 r., 
obejmujący rejon północno-zachodni Zarzecza w Szczekocinach. 
9 Według stanu na 31 maja 2017 r. 
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1. Warunki wspierania przedsiębiorczości w Gminie 

 

1.1. W Urzędzie nie wyznaczono komórki lub stanowiska ze wskazaniem wprost 
obowiązków w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, współpracy i pomocy 
przedsiębiorcom ani nie korzystano z możliwości opracowania schematu obsługi 
inwestora, uwzględniającego usprawnienia dla przedsiębiorców lub inwestorów. 
Burmistrz wyjaśnił, że w Urzędzie nie wprowadzono takich rozwiązań 
organizacyjnych „z uwagi na wielkość Gminy, jej charakter oraz strukturę 
funkcjonujących podmiotów gospodarczych”. Jednak, jak wyjaśnił Burmistrz, 
pomimo braku takiego schematu, pracownicy udzielali niezbędnych informacji 
i załatwiali sprawy bez zbędnej zwłoki. 

Kontakty z przedsiębiorcami należały do obowiązków pracownika zatrudnionego na 
stanowisku Inspektora ds. handlu, ewidencji działalności gospodarczej, zarządzania 
kryzysowego i obrony cywilnej. Pomoc przedsiębiorcom dotyczyła rejestracji 
działalności gospodarczej, wypełniania wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej10, wyboru formy opodatkowania działalności 
gospodarczej, a także udzielania informacji wynikających z ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej11. 

 (dowód: akta kontroli str. 434, 444-445, 720-728) 

Od 2014 r. w Radzie Miasta i Gminy Szczekociny działała Komisja Ładu 
Przestrzennego, Gospodarki Terenami, Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej 
Terenu, zajmująca się m.in. wspieraniem przedsiębiorczości i współpracą 
z przedsiębiorcami. Burmistrz brał udział w posiedzeniach Komisji. W trakcie tych 
posiedzeń były omawiane m.in. projekty inwestycyjne realizowane na terenie Gminy, 
podania dotyczące zakupu i dzierżawy terenów gminnych, formy zachęt ze strony 
Gminy dla inwestorów. 

Efektem prac Komisji było m.in. dokonanie zmian w Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy12 oraz podejmowanie decyzji 
dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 556-694) 

1.2. Podstawowym narzędziem planistycznym i prawno-administracyjnym w Gminie 
były: Strategia rozwoju gminy z 2000 r., obowiązująca do 28 listopada 2016 r. oraz 
Strategia rozwoju Gminy na lata 2016-2022. 

Strategia z 2000 r. zawierała m.in. charakterystykę ludności, dane dotyczące 
zatrudnienia, bezrobocia oraz działalności gospodarczej w Gminie. 

W analizie silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń13 tej Strategii, jako mocne 
strony Gminy podano m.in. korzystne położenie geograficzne, przedsiębiorczość 
mieszkańców oraz dużą liczbę podmiotów gospodarczych. Natomiast jako słabe 
strony wskazano m.in. wysoki poziom bezrobocia, spadek dochodów ludności oraz 
niski poziom wykształcenia mieszkańców, w szczególności mieszkańców wsi. 

Strategia z 2000 r., tworzona z udziałem „lokalnych liderów”14, określała cele 
strategiczne, operacyjne i szczegółowe Gminy. Jeden z celów strategicznych (nr I) 
pn. stworzenie warunków rozwoju gospodarczego Gminy, wyznaczał dwa cele 
                                                      
10 Zwanej dalej „CEiDG”. 
11 Urząd nie ewidencjonował danych dotyczących liczby osób, którym udzielono pomocy przy zakładaniu 
działalności gospodarczej. 
12 Przyjętych uchwałą Rady Miasta i Gminy Szczekociny nr 141/XXI/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. 
13 Zwanej dalej „Analizą SWOT”. 
14 Tj. 58 mieszkańców Gminy. 

Opis stanu 
faktycznego 
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operacyjne i sześć celów szczegółowych, dotyczących warunków rozwoju 
gospodarczego gminy i wspierania przedsiębiorczości, tj.: 

• Cel operacyjny 1. Tworzenie warunków lokowania przedsięwzięć 
inwestycyjnych w Gminie: 

cele szczegółowe: 
− wydzielenie i uzbrojenie terenów przeznaczonych na strefę przemysłową  

i dla celów budownictwa mieszkaniowego, 
− opracowanie zasad pozyskiwania potencjalnych inwestorów, 
− promocja Gminy, 
− utworzenie i działanie ośrodka informacji, marketingu i doradztwa z zakresu 

podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej; 
• Cel operacyjny 2: Rozwój przedsięwzięć pozarolniczych:  

cele szczegółowe: 
− rozwój rzemiosła i usług, 
− organizacja prac publicznych i interwencyjnych.  

 (dowód: akta kontroli str. 7-10, 60-79, 121-122) 

Strategia rozwoju Gminy na lata 2016-2022, przyjęta w dniu 29 listopada 2016 r., 
zawierała m.in. analizę sytuacji społeczno-gospodarczej w Gminie (w tym 
uwarunkowania przestrzenne i infrastrukturalne oraz gospodarcze), misję i wizję 
Gminy, a także część strategiczną, zawierającą m.in. analizę SWOT oraz kierunki 
rozwoju Gminy. 

Jako nadrzędny cel rozwoju Gminy zdefiniowano wzrost poziomu życia 
mieszkańców i rozwoju gospodarczego Gminy, poprzez m.in. budowę 
i modernizację infrastruktury, wykorzystanie lokalnych zasobów gospodarczych 
i położenia komunikacyjnego, przy jednoczesnym wzmocnieniu atrakcyjności 
inwestycyjnej Gminy w powiecie i regionie. 

W ramach celów operacyjnych w zakresie gospodarki wskazano: 
− wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i poprawy sytuacji na lokalnym rynku 

pracy, 
− podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy, 
− podejmowanie działań na rzecz restrukturyzacji rolnictwa oraz zwiększania 

opłacalności, racjonalizacji, specjalizacji i integracji produkcji rolnej, 
− aktywizację i promocję pozarolniczych form działalności gospodarczej, 
− tworzenie korzystnych warunków do rozwoju agroturystyki i ekoturystyki, 
− wdrożenie nowoczesnego i efektywnego systemu promocji Gminy. 

W celu realizacji ww. celów zaplanowano następujące projekty: 
− aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta  

i gminy, opracowanie MPZP, 
− wyznaczenie terenów pod inwestycje oraz ich uzbrojenie, 
− poszukiwanie inwestorów krajowych i zagranicznych zainteresowanych 

prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie gminy. 

W trakcie opracowywania ww. Strategii na lata 2016-2022 przeprowadzone zostały 
konsultacje społeczne oraz badania ankietowe wśród mieszkańców Gminy, którzy 
negatywnie ocenili m.in. atrakcyjność inwestycyjną Gminy oraz lokalny rynek pracy 
powodujący wysokie bezrobocie  i  odpływ młodych ludzi do większych aglomeracji.  
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Jako mocne strony mieszkańcy podali m.in. położenie Gminy przy ważnych 
szlakach komunikacyjnych oraz istnienie wolnych terenów pod działalność 
gospodarczą.  

(dowód: akta kontroli str. 125-173) 
 

1.3. Gmina nie była zobowiązana i nie opracowała innych dokumentów 
o charakterze programowym bądź strategicznym, dotyczących wspierania 
przedsiębiorczości, takich jak program wspierania przedsiębiorczości.  

 (dowód: akta kontroli str. 435-436, 439, 461-462, 552-554, 709-719) 

1.4. Od 2001 r. w Gminie obowiązywało Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Szczekociny15, w którym 
uwzględnione zostało stworzenie warunków rozwoju gospodarczego, poprzez 
wskazanie terenów gminy przeznaczonych na cele strefy przemysłowej oraz 
uwzględnienie konieczności uzbrojenia terenów przemysłowych i budowlanych 
w niezbędną infrastrukturę techniczną. Zmiany dokonane w Studium w 2016 r. miały 
na celu dostosowanie ustaleń Studium do zmienionych uwarunkowań funkcjonalno-
przestrzennych w Gminie. 

(dowód: akta kontroli str. 330-376) 
W Gminie na dzień 31 maja 2017 r. aktualnych było osiem MPZP, które pokrywały 
powierzchnię 504,3ha, tj. 3,8% całkowitej powierzchni Gminy. Najstarszy 
z obowiązujących MPZP został uchwalony w 2001 r., a w okresie objętym kontrolą 
zostały uchwalone dwa aktualnie obwiązujące MPZP (25 maja 2016 r. i 20 kwietnia 
2017 r.)16. 

W dwóch MPZP uchwalonych w latach 2016-2017 Gmina wyznaczyła tereny pod 
działalność gospodarczą (m.in. usługową i produkcyjną) o łącznej powierzchni 
120,45 ha. W MPZP zostały uwzględnione tereny przeznaczone pod działalność 
gospodarczą o łącznej powierzchni 133,8 ha, które stanowiły około 26,5% obszaru 
objętego planami oraz 1,0% łącznej powierzchni Gminy. Uchwalone w latach  
2016-2017 dwa MPZP zostały udostępnione na stronie BIP Urzędu. 

(dowód: akta kontroli str. 377-426, 440-443) 

1.5. W latach 2014-2017 Gmina nie pozyskiwała gruntów od prywatnych  
właścicieli terenów. W dniu 4 lipca 2014 r. złożyła wniosek do Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowicach o pozyskanie w drodze komunalizacji prawa 
własności działki (nr 1400/6 w miejscowości Bonowice) będącej w posiadaniu 
Skarbu Państwa17.  

(dowód: akta kontroli str. 462, 503-505) 

W latach 2014-2017 tereny Gminy nie należały do Specjalnej Strefy Ekonomicznej18 
lub podstrefy. Gmina nie zawierała porozumienia z Polską Agencją Informacji 
i Inwestycji Zagranicznych SA na rzecz gospodarczej promocji miasta. 

1.6. W okresie objętym kontrolą na terenie Gminy realizowano inwestycje mogące 
pośrednio służyć poprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej lub 
podnoszeniu ich atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów, takich jak budowa 

                                                      
15 Przyjęte uchwałą Rady Miasta i Gminy Szczekociny 224/XXXV/2001 z 20 września 2001 r., zmienione 
uchwałą nr 141/XXI/2016 z dnia 25 lutego 2016 r., zwane dalej „Studium”. 
16 MPZP przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Szczekociny nr 143/XXIII/2016 z 25 maja 2016 r., obejmujący 
rejon na wschód od ul. Żarnowieckiej oraz nr 208/XXXII/2017 z 20 kwietnia 2017 r., obejmujący rejon północno-
zachodni Zarzecza w Szczekocinach. 
17 Do 31 lipca 2017 r. nie uzyskano prawomocnej decyzji w tym zakresie. 
18 Zwanej dalej „SSE”. 
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i przebudowa dróg, budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz oświetlenia 
ulicznego.  

Na terenie Gminy do czasu zakończenia kontroli znajdowała się następująca 
infrastruktura: 

− drogi krajowe o długości 16,5 km (DK78 11 km i DK46 5,5 km), droga 
wojewódzka DW795 o długości 10 km, drogi powiatowe o długości 42 km 
oraz drogi gminne o długości 137 km, 

− sieć wodociągowa o długości 92 km, sieć kanalizacji sanitarnej o długości 
24 km oraz dwie oczyszczalnie ścieków, 

− internet bezprzewodowy zapewniany przez prywatnego operatora. 
Gmina wydzierżawiała działki i lokale użytkowe wykorzystywane pod działalność 
gospodarczą, nie posiadała jednak obiektów wielkopowierzchniowych i hal. 

(dowód: akta kontroli str. 460-461) 

Sekretarz Gminy Artur Gąsior wyjaśnił, że w okresie objętym kontrolą Gmina nie 
uzbrajała nowych terenów inwestycyjnych, ze względu na ograniczone możliwości 
finansowe i z tego powodu oraz biorąc pod uwagę oczekiwania społeczne, 
w pierwszej kolejności realizowała inwestycje na terenach już zagospodarowanych. 

(dowód: akta kontroli str. 460-461, 710) 

Gmina nie otrzymywała ofert współpracy w ramach partnerstwa publiczno-
prywatnego, jednak Burmistrz nie wyklucza możliwości takiej współpracy 
w przyszłości. 

(dowód: akta kontroli str. 464) 

1.7. Gmina nie stosowała ulg dla przedsiębiorców prowadzących działalność 
gospodarczą, w podatku od nieruchomości, w podatku od środków transportowych, 
czy ulg dla nowo powstałych przedsiębiorstw.  

Uchwałami Rady Miasta i Gminy19 wprowadzono zwolnienia w podatku  
od nieruchomości dla budynków, budowli i nieruchomości wykorzystywanych  
do prowadzenia gospodarstw rolnych, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej. 

(dowód: akta kontroli str. 462, 499-502) 

Warunki zawierania przez Burmistrza umów najmu lub dzierżawy nieruchomości 
będących  własnością  Gminy regulowała uchwała Rady Miasta i Gminy 
Szczekociny 20. 

Stawki czynszu za najem lokali użytkowych, garaży i innych pomieszczeń 
należących do zasobów mienia komunalnego Urzędu zostały podane w zarządzeniu 
Burmistrza z 28 sierpnia 2008 r.21 i nie określały ulg ani zniżek dla przedsiębiorców. 

 (dowód: akta kontroli str. 446-456, 710-711, 767-768) 

                                                      
19 Uchwały Rady Miasta i Gminy Szczekociny nr 346/XXXVIII/2013 z 21 listopada 2013 r. (która weszła w życie 
1 stycznia 2014 r.), nr 109/XVII/2015 z 15 grudnia 2015 r. (która weszła w życie 1 stycznia 2016 r.) oraz 
nr 169/XXVIII/2016 z 29 listopada 2016 r. (która weszła w życie 1 stycznia 2017 r.). 
20 Uchwała nr 195/XVIII/2012 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zasad 
wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat będących własnością Gminy 
Szczekociny. 
21 Zarządzenie nr 60/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia 
minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży i innych pomieszczeń należących do zasobów 
mienia komunalnego Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny. W Zarządzeniu zawarto zapis, że określa ono stawki 
wyjściowe do przetargów oraz stawki minimalne dla lokali wynajmowanych bez przetargów. Wysokość stawek 
była uzależniona od przeznaczenia lokalu, np. na lokale usługowe, gastronomiczne czy banki. 
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W okresie objętym kontrolą realizowano 19 umów najmu lokali użytkowych, 
obejmujących wszystkie lokale będące własnością Gminy. Na podstawie badania 
pięciu umów (wybranych w sposób losowy) dotyczących dzierżawy nieruchomości 
zawartych przez Gminę z przedsiębiorcami w latach 2014-201722 stwierdzono,  
że Gmina w jednym przypadku zastosowała preferencyjne warunki najmu 
nieruchomości gminnych. Przedsiębiorcy wydzierżawiającemu obiekt małej 
elektrowni wodnej (dla potrzeb produkcji energii elektrycznej)23  obniżono czynsz 
dzierżawny o 50 % do czasu uruchomienia działalności, nie dłużej niż przez okres 
sześciu miesięcy24, co było zgodne z warunkami określonymi w postępowaniu 
przetargowym. Zapis o 50% obniżce czynszu został zawarty w projekcie umowy, 
którego akceptacja była warunkiem przystąpienia do przetargu. 

W pozostałych czterech badanych przypadkach ulg dla przedsiębiorców nie 
stosowano. Jak wyjaśnił Sekretarz Gminy, brak preferencji dla przedsiębiorców 
powodowany był trudną sytuacją finansową Gminy, która wynikała z ograniczonych 
dochodów oraz wielu zadań własnych Gminy do zrealizowania. Ponadto Sekretarz 
Gminy dodał, że żaden przedsiębiorca dotychczas nie wnioskował o zastosowanie 
preferencyjnych stawek najmu. 

W latach 2014-2017 (do 31 lipca) Gmina nie dysponowała niewykorzystanymi 
lokalami użytkowymi, które mogłyby być przeznaczone do wydzierżawienia dla 
przedsiębiorców. Nie było chętnych na zakup trzech nieruchomości gminnych 
przeznaczonych do sprzedaży w trakcie przetargów nieograniczonych 
zorganizowanych w latach 2014-201725.  

(dowód: akta kontroli str. 462, 472-498, 532-551, 701-706, 711) 

1.8. W okresie objętym kontrolą Gmina była członkiem dwóch Lokalnych Grup 
Działania26, których zadaniem było m.in. pozyskiwanie środków unijnych, 
świadczenie usług doradczych oraz prowadzenie działań promujących obszary 
objęte ich działalnością. 

Od 2006 r. Gmina należała do LGD „Perła Jury”, tj. stowarzyszenia działającego na 
terenie dziewięciu gmin powiatu zawierciańskiego27, które m.in. zajmowało się 
wspieraniem przedsiębiorczości na obszarze LGD, w tym wspieraniem rozwoju 
sektora mikro i małych przedsiębiorstw, celem tworzenia nowych miejsc pracy. 
W 2015 r. Gmina przystąpiła do Rybackiej LGD „Jurajska Ryba”, tj. stowarzyszenia 
działającego na terenie województwa śląskiego i łódzkiego28, mającego na celu 
m.in. rozwój rynków zbytu i infrastruktury podmiotów sektora rybackiego, a także 
ułatwienie rozpoczęcia działalności gospodarczej i utrzymania miejsc pracy 
w sektorze rybackim.  

                                                      
22 Badaniem objęto pięć umów zawartych w latach 2014-2017: 1) umowy z 1 stycznia 2014 r. na najem lokalu 
o powierzchni 101 m2 w Bonowicach, 2) umowy z 1 marca 2015 r. na najem lokalu o powierzchni 40 m2 
w Bonowicach, 3) umowy z 21 października 2015 r. na najem nieruchomości (wraz ze znajdującym się na niej 
obiektem małej elektrowni wodnej) o powierzchni 0,0187 ha w Szczekocinach, 4) umowy z 16 maja 2016 r. 
na najem nieruchomości o powierzchni 0,0025 ha w miejscowości Brzostek, 5) umowy z 1 stycznia 2017 r. 
na najem lokalu o powierzchni 57 m2 w Rokitnie. 
23, Gmina 21 października 2015 r. wydzierżawiła obiekt po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. 
24 Na podstawie uchwały nr 38/VI/2015 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z 23 marca 2015 r., która wyraziła 
zgodę na oddanie w dzierżawę ww. nieruchomości na okres 15 lat. 
25 W dniu 25 marca 2014 r. zorganizowano przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 2516/5 
w Szczekocinach, natomiast w dniu 31 maja 2016 r. działki nr 130/2 w Siedliskach oraz działki nr 2338/6 
w Szczekocinach. W ogłoszeniach podano, że działki mogą zostać wykorzystane pod działalność handlowo-
usługową. 
26 Zwanych dalej „LGD”. 
27 Gminy: Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Szczekociny, Irządze, Kroczyce, Włodowice, Żarnowiec i Poręba 
28 Osiem gmin leżących w terenie województwa śląskiego: Szczekociny i Irządze (powiat zawierciański), 
Dąbrowa Zielona, Janów, Koniecpol, Lelów i Przyrów (powiat częstochowski), Żarki (powiat myszkowski) oraz 
jedna gmina z województwa łódzkiego: Żytno w powiecie radomszczańskim 
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Gmina nie współpracowała i nie wspierała organizacji pozarządowych, które 
w celach swojej działalności statutowej mają zapisane działania na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości. 

(dowód: akta kontroli str. 462-463, 506-531, 552) 

1.9. W okresie objętym kontrolą Gmina nie była zobowiązana i nie powołała  
ani nie uczestniczyła w powołaniu instytucji otoczenia biznesu (np. funduszu 
poręczeń kredytowych, funduszu pożyczkowego czy ośrodków wspierania 
przedsiębiorczości). Jak wyjaśnił Burmistrz, inicjatyw tego rodzaju nie podejmowano 
ze względu złą sytuacją finansową Gminy, „która nie pozwalała na uruchomienie 
funduszy, które można przeznaczyć na wsparcie ww. celów”. 

W latach 2014-2017 przedsiębiorcy działający na terenie Gminy nie występowali 
o udzielenie im przez Gminę poręczeń, gwarancji i pożyczek. W ww. okresie Gmina 
nie planowała w budżecie środków finansowych na ten cel. 

(dowód: akta kontroli str. 434, 758-766) 

1.10. Gmina nie była zobowiązana i nie przygotowała oferty wsparcia dla 
początkujących przedsiębiorców w postaci bezzwrotnych pożyczek czy bezpłatnego 
użyczania lokali. Gmina nie uczestniczyła w przedsięwzięciach promujących 
przedsiębiorczość oraz innych działaniach skierowanych w celu pozyskania nowych 
inwestorów, czy służących promowaniu oferty inwestycyjnej gminy oraz 
nawiązywaniu kontaktów gospodarczych, takich jak konferencje tematyczne, misje 
gospodarcze czy targi. 

Jak wyjaśnił Burmistrz, działania Urzędu w zakresie udzielania wsparcia 
początkującym przedsiębiorcom polegały na udzielaniu informacji dotyczących 
prowadzenia działalności gospodarczej i pomocy przy rejestracji działalności 
gospodarczej. 

(dowód: akta kontroli str. 463-465, 532-551) 
1.11. Działania dotyczące pozyskania nowych inwestorów polegały na  
zamieszczaniu informacji w prasie lokalnej i branżowej29. Gmina udostępniała 
informacje przydatne przedsiębiorcom  na stronie internetowej (www.szczekociny.pl) 
m.in. o możliwości sprzedaży lub wynajmu obiektów i nieruchomości z terenu 
Gminy.  

 (dowód: akta kontroli str. 472-481, 532-551) 

1.12. Współpraca Gminy z Powiatowym Urzędem Pracy w Zawierciu, nie była 
związana bezpośrednio ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości w Gminie.  

Urząd Pracy w swojej siedzibie organizował spotkania informacyjno-doradcze na 
temat dostępnych dla przedsiębiorców form wsparcia związanych z zatrudnianiem 
bezrobotnych oraz organizował szkolenia dla osób rozpoczynających działalność 
gospodarczą. Natomiast działający w Szczekocinach Punkt Informacyjno-Doradczy 
Urzędu Pracy służył bieżącą pomocą dla bezrobotnych, np. organizował Giełdy 
Pracy, w trakcie których bezrobotni mogli się spotkać z przedsiębiorcami. 

(dowód: akta kontroli str. 463-465A) 

1.13. Urząd nie był zobowiązany i nie występował oficjalnie do organów 
prowadzących szkoły zawodowe z wnioskami o dostosowanie kierunków kształcenia 
do potrzeb lokalnych przedsiębiorców. Na terenie Gminy funkcjonuje, podlegająca 

                                                      
29 M.in. w Dzienniku Zachodnim, Gazecie Wyborczej i Tygodniku Zawierciańskim oraz w portalach internetowych 
monitorurzedowy.pl, otoprzetargi.pl oraz komunikaty.pl. 
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Staroście Zawierciańskiemu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, wchodząca w skład 
Zespołu Szkół w Szczekocinach.  

Burmistrz wyjaśnił, że uczestniczył w spotkaniach zorganizowanych przez Starostę 
i dotyczących funkcjonowania ww. Zespołu Szkół, w trakcie których przekazał 
Dyrektorowi Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Szczekocinach oraz organowi 
prowadzącemu szkołę informacje o występującym zapotrzebowaniu, zgłaszanym 
przez pracodawców, na konkretne kierunki kształcenia zawodowego. 

(dowód: akta kontroli str. 434-435) 

1.14. Mieszkańcy brali udział w planowaniu rozwoju Gminy, uczestnicząc  
w opracowaniu Strategii na lata 2016-2022. Przeprowadzone w trakcie tworzenia 
ww. dokumentu spotkania z mieszkańcami oraz badania ankietowe, zostały 
wykorzystane dla zdiagnozowania problemów Gminy oraz określenia jej kierunków 
rozwoju i celów strategicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 140-142, 464) 
 

W ocenie NIK, w okresie objętym kontrolą Gmina podjęła działania mające na celu 
stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości na jej terenie. 
W opracowanej przez Gminę Strategii rozwoju z 2000 r. oraz Strategii na lata  
2016-2022, wskazane zostały cele dotyczące rozwoju przedsiębiorczości oraz 
określono zadania ukierunkowane na wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, służące 
realizacji tych celów. Gmina była członkiem dwóch LGD. Bezpośrednia pomoc dla 
przedsiębiorców ze strony Gminy ograniczała się jednak do działań informacyjno-
doradczych. 

  

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

 
2.1. W Strategii rozwoju z 2000 r. nie została określona organizacja monitoringu,  
sposób oceny efektów wspierania przedsiębiorczości oraz wskaźniki służące 
dokonaniu tej oceny, co zostało opisane w sekcji „Uwagi dotyczące badanej 
działalności”.  
2.2. Zapisy Strategii na lata 2016-2022 przewidywały powołanie zespołu 
ds. monitoringu i ewaluacji strategii, w którego pracach mogli brać udział 
przedstawiciele wszystkich instytucji lokalnych koordynujących realizację zadań 
zapisanych w Strategii. Podmiotem wdrażającym Strategię jest Burmistrz. Zgodnie 
z zapisami Strategii: „W zależności od decyzji podmiotu wdrażającego, zespół 
ds. monitoringu i ewaluacji strategii może zostać powołany na cały okres obejmujący 
realizację Strategii, celowo na okres opracowywania raportu z ewaluacji lub też 
może zostać zastąpiony przez osobę, do której zadań należeć będzie monitoring 
i ewaluacja założonych celów i zadań”.  
W ww. Strategii nie wyznaczono terminu powołania ww. zespołu, wskazując, 
że powinien spotykać się co najmniej raz w roku, przed formułowaniem budżetu 
Gminy na kolejny rok. Ponadto zawarto zapis, że do zadań zespołu należeć będzie 
m.in. zbieranie danych na koniec każdego roku kalendarzowego i przygotowywanie 
rocznych sprawozdań z wdrożenia dokumentu strategicznego, nie określając 
terminu sporządzenia tych sprawozdań, co zostało opisane w sekcji „Uwagi 
dotyczące badanej działalności”. 

Ocena cząstkowa 
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Do 31 lipca 2017 r. w Urzędzie nie wskazano komórki ani osoby odpowiedzialnej 
za prowadzenie monitoringu. Sekretarz Gminy wyjaśnił, że powodem była rosnąca 
liczba zadań nakładanych na Gminę przepisami prawa oraz brak środków 
finansowych, które Gmina mogłaby przeznaczyć na zwiększenie zatrudnienia. 
Ponadto Sekretarz dodał, że Gmina planuje powołanie zespołu ds. monitoringu 
i ewaluacji strategii, do którego zadań należało będzie monitorowanie realizacji 
celów m.in. w obszarze gospodarki, a pierwszy pomiar wartości wskaźników 
przewidywany jest po roku od uchwalenia strategii (tj. na koniec 2017 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 184-194, 697-698) 
Strategia na lata 2016-2022 przewidywała sporządzanie rocznych sprawozdań z jej 
realizacji, na podstawie informacji o wartościach wskaźników przekazanych przez 
instytucje bezpośrednio odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań. 
Na podstawie ww. sprawozdań, zespół ds. monitoringu i ewaluacji strategii powinien 
opracować raport rekomendacyjny działań strategicznych, zawierający zadania 
priorytetowe oraz propozycje ewentualnych zmian strategii na rok następny, 
a wnioski opracowane przez ten zespół miały być  przekazane Burmistrzowi, 
podejmującemu decyzję o ich uwzględnieniu. 
Sekretarz Gminy wyjaśnił, że po powołaniu zespołu ds. monitoringu i ewaluacji 
strategii, zespół raz w roku sporządzi raport z realizacji strategii i podejmie się 
analizy efektów działań, a wyniki prac zespołu zostaną zaprezentowane radnym 
oraz mieszkańcom Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 184-185, 697-698) 
2.3. W Strategii na lata 2016-2022 zdefiniowano wskaźniki, mające na celu 
sprawowanie kontroli nad stopniem realizacji poszczególnych jej celów.  
Wskaźniki związane z celem strategicznym pn. „Nowoczesna, innowacyjna 
i konkurencyjna gospodarka” zostały określone odrębnie dla poszczególnych celów 
operacyjnych30, w tym dla celu Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i poprawy 
sytuacji na lokalnym rynku pracy. Miały one charakter ogólny i nie zawierały 
zaplanowanych do osiągnięcia wartości liczbowych, np.: 

− liczba nowoutworzonych przedsiębiorstw, 
− liczba osób podejmujących własną działalność gospodarczą, 
− stopa bezrobocia oraz struktura bezrobotnych według płci, 
− powierzchnia terenów przeznaczonych pod inwestycje, 
− powierzchnia terenów uzbrojonych. 

Dla wskaźników nie ustalono wartości bazowych i docelowych31, co zostało opisane 
w sekcji „Uwagi dotyczące badanej działalności”. 

(dowód: akta kontroli str. 184-194, 697-698) 
 

1. W Strategii z 2000 r. nie określono zasad monitoringu i oceny efektów działań  
na rzecz wspierania przedsiębiorczości, a także nie zdefiniowano wskaźników 
i wyznaczników umożliwiających ocenę postępu i osiągnięcia wyznaczonych 
celów32.  
Sekretarz Gminy wyjaśnił, że powodem niepowołania w Urzędzie komórki lub osoby 
odpowiedzialnej za prowadzenie monitoringu i ocenę działań podejmowanych na 
rzecz wspierania przedsiębiorczości, był brak środków finansowych, które Gmina 

                                                      
30 Cel operacyjny 4.1.: „Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy”,  
4.2.: „Podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy”, 4.3.: „Podejmowanie działań na rzecz restrukturyzacji 
rolnictwa oraz zwiększania opłacalności, racjonalizacji, specjalizacji i integracji produkcji rolnej”. 
31 Wartości wskaźników nie wskazano również w innych dokumentach planistycznych Gminy.  
32 Ze względu na fakt, że Strategia została opracowana w 2000 r. Sekretarz Gminy nie potrafił podać przyczyn, 
dlaczego nie określono w niej zagadnień związanych z monitoringiem. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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mogłaby przeznaczyć na zwiększenie zatrudnienia oraz duża ilość obowiązków 
nakładana na gminy przepisami prawa. 

(dowód: akta kontroli str. 7-10, 184-185, 697, 731) 

Zdaniem NIK, określenie zasad monitoringu i oceny efektów działań oraz 
zdefiniowanie wskaźników oceny postępu i osiągania wyznaczonych celów było 
konieczne do oceny skuteczności prowadzonych przez Gminę działań i postępu 
w osiąganiu założonych celów tej Strategii. 
  
2. Wskaźniki służące ocenie postępu działań Gminy określone w Strategii na lata 
2016-2022 mają charakter ogólny, w szczególności nie zawierają wartości 
początkowej i docelowej, co może utrudniać ocenę osiąganych efektów. 
Sekretarz wyjaśnił: „Strategia na lata 2016-2022 została opracowana w warunkach 
społecznych, ekonomicznych i politycznych, które są stanami dynamicznymi,  
stąd ogólny charakter określonych wskaźników służących ocenie postępu działań 
Gminy”. 

(dowód: akta kontroli str. 184-195, 697-698, 731) 

Zdaniem NIK, brak wskaźników wartości początkowej i docelowej może utrudniać 
monitorowanie postępu w osiąganiu celów i ocenę ryzyka dla przyjętych  
działań, a w konsekwencji możliwość dostosowania Strategii do zmieniających się 
warunków.  

 
 
3. W Strategii na lata 2016-2022 nie wyznaczono terminu powołania zespołu 
ds. monitoringu i ewaluacji strategii, ani terminów sporządzania sprawozdań, 
w efekcie czego, do dnia zakończenia niniejszej kontroli, zespół taki nie został 
powołany. 
Sekretarz Gminy wyjaśnił, że Gmina planuje powołanie zespołu ds. monitoringu 
i ewaluacji strategii, do którego zadań należało będzie monitorowanie realizacji 
celów m.in. w obszarze gospodarki a pierwszy pomiar wartości wskaźników 
przewidywany jest na koniec 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 184-194, 697-698) 
Zdaniem NIK, aby zapewnić monitorowanie i koordynację wdrażania Strategii na 
lata 2016-2022, konieczne jest możliwie szybkie powołanie zespołu ds. monitoringu 
i ewaluacji oraz powierzenie mu koordynacji wdrażania Strategii, co powinno ułatwić 
ewaluację i opracowanie raportu rekomendacyjnego.  
 
 
W latach objętych kontrolą w Urzędzie nie zorganizowano systemu monitoringu 
Strategii, w efekcie czego Gmina nie oceniała działań na rzecz wspierania 
przedsiębiorczości. W Strategii rozwoju z 2000 r. nie określono wskaźników 
służących ocenie postępu tych działań oraz nie analizowano ich efektów. Natomiast 
w Strategii na lata 2016-2022, nie określono wartości bazowych i docelowych 
ogólnie podanych nazw wskaźników, co w przyszłości może uniemożliwić ocenę 
stopnia ich realizacji. Ponadto, w ww. Strategii nie wyznaczono terminu powołania 
zespołu ds. monitoringu i ewaluacji strategii oraz terminów sporządzania 
sprawozdań w efekcie czego, do dnia zakończenia niniejszej kontroli, zespół ten nie 
został powołany.  
 
 
 

Ocena cząstkowa 



 

13 

3. Działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości oraz efekty 
tych działań 

3.1. W okresie objętym kontrolą wzrosła liczba przedsiębiorców (osób fizycznych) 
działających na terenie Gminy z 454 na koniec 2013 r. do 486 na koniec lipca 
2017 r. (o 7,0%). Według stanu na 31 lipca 2017 r. w rejestrze KRS ujętych było 
28 osób prawnych działających na terenie Gminy Szczekociny33. 

(dowód: akta kontroli str. 437-438, 700, 710, 758-766) 

3.2. W związku z zadaniami dotyczącymi rozwoju przedsiębiorczości, 
za pośrednictwem LGD „Perła Jury”, w latach 2014-2016 trzech przedsiębiorców 
z terenu Gminy aplikowało o środki europejskie34, a w okresie wcześniejszym (lata 
2009-2012), dwóch przedsiębiorców z terenu Gminy otrzymało dotacje ze środków 
europejskich w łącznej kwocie 365,8 tys. zł. Za pośrednictwem Rybackiej LGD 
„Jurajska Ryba”, jeden przedsiębiorca z terenu Gminy aplikował o środki 
europejskie35.  

(dowód: akta kontroli str. 462-463, 506-531, 552) 
 

W ramach określonego w Strategii z 2000 r. celu strategicznego pn. „Tworzenie 
warunków rozwoju gospodarczego gminy”, w latach 2016-2017 Gmina podjęła 
działania zmierzające do realizacji celu operacyjnego nr 1: „Tworzenie warunków 
lokowania przedsięwzięć inwestycyjnych w gminie” poprzez uchwalenie dwóch 
MPZP, w których wyznaczyła tereny pod działalność gospodarczą (m.in. usługową 
i produkcyjną) aktualizację Studium, w którym uwzględniono tereny gminy 
przeznaczone na cele strefy przemysłowej oraz uzbrojenie terenów przemysłowych 
i budowlanych w niezbędną infrastrukturę techniczną. Gmina w ww. okresie 
przebudowała targowisko w Szczekocinach oferujące m.in. 253 stanowiska 
handlowe oraz  miejsca parkingowe, ogrodzenie, oświetlenie i sanitariaty, 
zmodernizowała drogi gminne w ośmiu miejscowościach h36, wybudowała sieci 
wodociągowe w trzech miejscowościach37 oraz wykonała oświetlenie uliczne38. 
Powyższe działania służyły również pośrednio realizacji celu szczegółowego 
pn. rozwój rzemiosła i usług, w zakresie celu operacyjnego nr 2 pod nazwą „Rozwój 
przedsięwzięć pozarolniczych”, w ramach którego Gmina we współpracy z Miejsko-
Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu zorganizowała prace publiczne i interwencyjne 
dla 39 osób. 
W ramach działań służących promocji Gminy, pośrednio dotyczącej wspierania 
przedsiębiorczości, Gmina utworzyła stronę internetową (www.szczekociny.pl), 
wydawała materiały promocyjne (kalendarze, mapy, ulotki i foldery w języku polskim 
i angielskim), zorganizowała 41 imprez sportowych i kulturalnych o charakterze 
lokalnym, regionalnym i krajowym, a także nawiązała współpracę z dwiema 
miejscowościami ze Słowacji i z Węgier39. 
Gmina nie zrealizowała celów dotyczących: 

− opracowania zasad pozyskiwania potencjalnych inwestorów,  

                                                      
33 W wyszukiwarce KRS nie ma możliwości pozyskania danych o osobach prawnych z uwzględnieniem stanu na 
dany rok. Istnieje jedynie możliwość uzyskania liczby osób prawnych na dzień generowania raportu. 
34 Wniosek przedsiębiorcy z 2014 r. został odrzucony przez organ rozpatrujący, tj. w Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego, jeden wniosek złożony w 2016 r. pozostaje w trakcie weryfikacji w Urzędzie 
Marszałkowskim, a jeden konkurs, na który przedsiębiorca złożył wniosek w 2016 r., został anulowany. 
35 Wniosek na kwotę 300,0 tys. zł pozostaje w trakcie weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim. 
36 Rokitno, Goleniowy, Ołudza, Przyłęk, Siedliska, Gustawów, Bonowice oraz Szczekociny (ul. Centralna),  
37 Wólka Ołudzka, Jeziorowice, Szczekociny (ul. Senatorska, Spacerowa i Plac NMP) 
38 W Szczekocinach, na ulicach Spółdzielców, Słonecznej i Tartacznej. 
39 Na podstawie umowy o współpracy z Miastem Jelsava ze Słowacji z 2008 r. oraz porozumienia zawartego 
z Gminą Adony z Węgier z 2001 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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− utworzenia ośrodka informacji, marketingu i doradztwa z zakresu 
podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 

co zostało opisane w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”. 

(dowód: akta kontroli str. 330-376, 435-436, 439, 461-462, 552-554, 709-719) 
 
3.3. Wykonano w latach 2014-2015 przebudowę targowiska. Wpływy z opłaty 
targowej wzrastały z 313,4 tys. zł w 2014 r., przez 409,6 tys. zł w 2015 r. do  
424,4 tys. zł w 2016 r., tj. wpływy wzrosły w ciągu dwóch lat (od 2014 do 2016)  
o 35,4%.  

(dowód: akta kontroli str. 699-700, 731-745) 
 
3.4. Najważniejszą inwestycją na rzecz wspierania przedsiębiorczości, zrealizowaną 
przez Gminę w okresie objętym kontrolą, była ww. przebudowa targowiska 
w Szczekocinach, wykonana w latach 2012-2015 za łączną kwotę 2 680,9 tys. zł40. 
W 2014 r. na inwestycję wydatkowano 1 320,2 tys. zł (43,8% wydatków 
inwestycyjnych Gminy za ten rok), a w 2015 r. 1 322,6 tys. zł (23,5% wydatków 
inwestycyjnych Gminy za ten rok). 

Na realizację tej inwestycji  Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości  
1 000,0 tys. zł (tj. 37,3% łącznych wydatków na ten cel) ze środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  

(dowód: akta kontroli str. 461-462, 465, 552-554) 
 
W latach 2014-2017 Gmina poniosła koszty i zrealizowała inwestycje 
infrastrukturalne w łącznej wysokości 2 676,4 tys. zł41, w tym 1 260,6 tys. zł z tytułu 
modernizacji dróg gminnych w ośmiu miejscowościach42, 1 362,5 tys. zł z tytułu 
budowy sieci wodociągowej w trzech miejscowościach i sporządzenie dokumentacji 
projektowej na potrzeby budowy sieci wodociągowej na terenie Szczekocin43 oraz 
53,3 tys. zł za wykonanie oświetlenia ulicznego44.  

(dowód: akta kontroli str. 435-436, 439, 461-462, 552-554) 
 

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

• poziom bezrobocia zmniejszył się z 10,9% w 2013 r. do 7,9% w 2016 r.45 
i corocznie był niższy niż stopa bezrobocia w Polsce46; 

• powierzchnia terenów gminnych wydzielonych pod strefy aktywności 
gospodarczej zwiększyła się w latach 2016 i 2017 (w związku z uchwaleniem 
dwóch MPZP w tych latach) odpowiednio o 1,3840 i 7,0935 ha,  

• w porównaniu z 2013 r., w 2014 r. i 2015 r. wzrosły dochody własne Gminy 
w przeliczeniu na mieszkańca (od 1,2 tys. zł w 2013 r., przez 1,3 tys. zł 
w 2014 r. do 1,8 tys. zł w 2015 r.), natomiast w 2016 r. wielkość ta spadła  
do kwoty 1,4 tys. zł (tj. o 22,0%). Sekretarz Gminy wyjaśnił, że wysokie dochody 

                                                      
40 W latach 2012-2013 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową za 38,1 tys. zł. 
41 W tym 1 142,1 tys. zł w 2014 r., 916,2 tys. zł w 2015 r., 28,7 tys. zł w 2016 r. oraz 589,4 tys. zł w 2017 r. 
42 Rokitno, Goleniowy, Ołudza, Przyłęk, Siedliska, Gustawów, Bonowice oraz Szczekociny (ul. Centralna),  
43 Wólka Ołudzka, Jeziorowice, Szczekociny (ul. Senatorska, Spacerowa i Plac NMP) 
44 W Szczekocinach, na ulicach Spółdzielców, Słonecznej i Tartacznej. 
45 Poziom bezrobocia w Gminie, mierzony jako stosunek liczby bezrobotnych do liczby osób w wieku 
produkcyjnym (w %) wyniósł 10,9 na dzień 31 grudnia 2013 r., 9,0 na dzień 31 grudnia 2014, 9,3 na dzień 
31 grudnia 2015 r. oraz 7,9 na dzień 31 grudnia 2016 r. 
46 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%. 
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własne Gminy w 2015 r. wynikały z jednorazowej sprzedaży majątku (zespołu 
pałacowo-parkowego w Szczekocinach),  

• w porównaniu z 2013 r., w 2014 i 2015 r. wzrosły wydatki majątkowe Gminy 
i w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosiły: 316,01 zł w 2013 r., 366,46 zł 
w 2014 r. i 692,36 zł w 2015 r. Z kolei w 2016 r. wartość ta spadła do kwoty 
189,28 zł, co Sekretarz Gminy uzasadnił brakiem środków finansowych, 
spowodowanych m.in. faktem poniesienia znacznych wydatków majątkowych 
w latach 2013-2015. 

 (dowód: akta kontroli str. 437-438, 700, 710) 

 

Gmina nie podjęła działań w celu realizacji dwóch spośród sześciu celów 
szczegółowych przyjętych w Strategii rozwoju z 2000 r., służących osiągnięciu celu 
strategicznego pn. „Tworzenie warunków rozwoju gospodarczego Gminy”, tj. nie 
opracowała zasad pozyskiwania potencjalnych inwestorów oraz nie utworzyła 
ośrodka informacji, marketingu i doradztwa z zakresu podejmowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej. 
Sekretarz Gminy wyjaśnił, że przyczyną był brak środków finansowych koniecznych 
do sfinansowania powyższych zadań. 

(dowód: akta kontroli str. 67-79, 731) 
 
 
W ocenie NIK, podejmowane przez Gminę w okresie objętym kontrolą działania na 
rzecz poprawy infrastruktury, przy sprzyjających czynnikach makroekonomicznych  
wpłynęły pośrednio na poprawę podstawowych wskaźników dotyczących rozwoju 
gospodarczego Gminy: spadł poziom bezrobocia oraz wzrosła liczba nowo 
zarejestrowanych podmiotów. Zakończona w 2015 r. przebudowa targowiska 
miejskiego spowodowała wzrost wpływów z opłaty targowej w 2016 r.  

NIK jako nierzetelne ocenia nieprzestrzeganie postanowień uchwalonej przez  
Radę Miasta i Gminy Strategii rozwoju z 2000r. Gmina nie podjęła bowiem  
działań dotyczących realizacji dwóch spośród sześciu celów szczegółowych 
przyjętych w Strategii rozwoju z 2000 r., służących realizacji celu strategicznego 
pn. „Tworzenie warunków rozwoju gospodarczego Gminy”., tj. nie opracowała zasad 
pozyskiwania potencjalnych inwestorów oraz nie utworzyła ośrodka informacji, 
marketingu i doradztwa z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

 

IV. Uwagi  
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli47, zwraca uwagę na potrzebę rzetelnej realizacji celów 
przyjętych w Strategii na lata 2016-2022. 

 

 

                                                      
47 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, zwana dalej „ustawą o NIK” 

Stwierdzone 
nieprawidłowości  
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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 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 uwagi 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 27 września 2017 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler nadzorujący 
 

Gabriela Tutak 
Doradca ekonomiczny 

 
 

………………………… 

 

 

 

 

 
  

 
 
 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
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wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


