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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  

Kontrolerzy Bogusława Pala, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr LKA/206/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy Psary1, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

 

 

Zakres 
przedmiotowy 

kontroli 

 

 

Okres objęty 
kontrolą 

Tomasz Sadłoń, Wójt Gminy Psary2  

                                                                                (dowód: akta kontroli str. 4,6) 

 
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 20 września 
2017 r.3. 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli4, Gmina Psary, wprowadzając narzędzia 
wspierające rozwój gospodarczy i podejmując inwestycje poprawiające jej 
infrastrukturę, tworzy warunki do rozwoju przedsiębiorczości. 

Podstawowymi dokumentami strategicznymi Gminy są Strategia Rozwoju Gminy 
Psary na lata 2016-20255, określająca m.in. cele strategiczne i kierunki działania  
w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz Lokalny Program Rewitalizacji gminy  
na lata 2009-2016, którego celem ogólnym był rozwój gminnej sfery aktywności 
gospodarczej. W komórkach organizacyjnych Gminy wyznaczono pracowników  
do obsługi przedsiębiorców.  

W okresie objętym kontrolą Gmina realizowała inwestycje infrastrukturalne, w tym 
drogowe, służące pośrednio poprawie warunków prowadzenia działalności 
gospodarczej i zwiększaniu atrakcyjności Gminy dla potencjalnych inwestorów.  
NIK zauważa, że cykliczne przyznawanie przedsiębiorcom wyróżnień w formie 
pamiątkowych dyplomów w podziękowaniu za wkład w rozwój gminy może być 

                                                      
1 Zwany dalej Urzędem. 
2 Zwany dalej Wójtem Gminy. 
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 Strategią. 

Ocena ogólna 
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postrzegane jako wyraz przywiązywania przez Gminę dużej wagi do rozwoju 
lokalnej przedsiębiorczości i stanowić zachętę do inwestowania oraz tworzenia 
marki Gminy. 
W okresie objętym kontrolą w Gminie nastąpiła poprawa podstawowych wskaźników 
dotyczących rozwoju gospodarczego, w tym m.in. spadł poziom bezrobocia, 
wzrastała liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych przypadających  
na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym oraz wzrosły dochody własne Gminy 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca.  

Stwierdzona nieprawidłowość polegała na niezidentyfikowaniu i niewdrożeniu 
systemowych narzędzi służących efektywnemu zarządzaniu i monitorowaniu 
Strategii, mimo takiego obowiązku.  

Najwyższa Izba Kontroli zwraca również uwagę, że w Strategii nie określono 
wskaźników umożliwiających ocenę osiąganych efektów, a przyjętych kluczowych 
zadań strategicznych nie przypisano do wyznaczonych celów i kierunków działań  
i nie określono horyzontu czasowego ich realizacji. Zdaniem NIK może to utrudniać 
monitorowanie postępu prac i ocenę ryzyka niepowodzenia przyjętych założeń, 
zwłaszcza w przypadku działań wieloletnich. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
Gmina Psary położona jest w centralnej części Województwa Śląskiego, w pobliżu 
aglomeracji górnośląskiej (w odległości około 20 km od Katowic) i lotniska  
w Pyrzowicach (w odległości około 15 km).  Gmina zlokalizowana jest bezpośrednio 
przy dwupasmowej drodze krajowej DK 86, w pobliżu autostrad A1 i A4 oraz drogi 
ekspresowej S1. Działalność gospodarczą na jej terenie prowadziły głównie firmy 
handlowe i usługowe. Gmina zajmuje powierzchnię  4.616 ha (12,5% powierzchni 
Powiatu Będzińskiego) i zamieszkuje ją 11.7016 osób. Użytki rolne stanowią  
71,9% powierzchni Gminy, lasy oraz tereny zadrzewione i zakrzewione  
zajmują 15,6%,  tereny mieszkaniowe 5,5%, tereny usługowe, przemysłowe  
i zurbanizowane tereny zabudowane 0,1%, drogi i nieużytki  6,9%. Według stanu  
na 4 września 2017 r. na terenie Gminy działalność gospodarczą prowadziły 764 
podmioty gospodarcze (przede wszystkim mikroprzedsiębiorstwa)7.  

(dowód: akta kontroli str. 32,36-37,42-43,160,226,234-235) 

1. Warunki wspierania przedsiębiorczości w Gminie 

1.1. W Urzędzie nie wyodrębniono komórki organizacyjnej ani stanowiska  
ze wskazaniem wprost obowiązków w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, 
współpracy i pomocy przedsiębiorcom. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem 
organizacyjnym Urzędu Gminy Psary8  obsługę inwestora prowadził Referat 
Rozwoju i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w Wydziale Inwestycji i Remontów.  
Zadania w tym zakresie wykonywał przede wszystkim Naczelnik Wydziału, 
natomiast Inspektor w ww. Referacie udzielał pomocy w ubieganiu się 
przedsiębiorców o środki z funduszy krajowych i zagranicznych. Osobą 
odpowiedzialną za zadania w zakresie rejestracji, zmian, zawieszenia, wznowienia  
i wykreślenia z CEiDG była podinspektor w Referacie Organizacyjnym i Oświaty.  

                                                      
6 Według stanu na 31 maja 2017 r. 
7 Podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanej dalej 
CEiDG oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym, zwanym dalej KRS. 
8 Wprowadzony zarządzeniem Wójta Gminy Psary Nr 120.3.2017 z dnia 2 lutego 2017 r. 
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Wójt Gminy poinformował, że w Urzędzie nie prowadzi się rejestru przedsiębiorców, 
którzy skorzystali z pomocy Urzędu. Dodał, że przedsiębiorcy zwracali się o pomoc 
do Urzędu osobiście lub telefonicznie.  

W latach 2014-2017 (do 25 sierpnia) żadna z trzech komisji stałych powołanych  
w Radzie Gminy nie miała przypisanych zadań dotyczących wspierania 
przedsiębiorczości i współpracy z przedsiębiorcami.  

 (dowód: akta kontroli str. 9-10, 172-181, 225,240) 

1.2. W okresie od stycznia 2014 r. do grudnia 2015 r. Gmina nie posiadała 
Strategii. Strategia Rozwoju Gminu Psary uchwalona we wrześniu 2007 r. 
obejmowała lata 2007-2013. Od grudnia 2015 r. narzędziem planistycznym  
i prawno-administracyjnym Gminy jest Strategia Rozwoju Gminy Psary na lata 2016-
2025 przyjęta 30 grudnia 2015 r.9 Strategia  zawierała część diagnostyczną10  
oraz analizę strategiczną kluczowych problemów (aktualnych i przyszłych, słabych  
i silnych stron Gminy, szans i zagrożeń). W okresie od 7 do 28 grudnia 2015 r. 
projekt Strategii był poddany konsultacjom społecznym i udostępniony na stronie 
internetowej „Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu”11. Opinie uzyskiwano w formie 
pisemnej poprzez przyjmowanie skarg i wniosków na  wymaganym formularzu. 

Z analizy części diagnostycznej Strategii wynika, że słabą stroną Gminy był 
nieuregulowany stan prawny dróg, niewystarczająca sieć dróg gminnych raz brak 
chodników, zła organizacja komunikacji publicznej, szczególnie w godzinach szczytu 
oraz jej brak w niektórych sołectwach, niedostateczna infrastruktura oświetleniowa, 
niezadowalający stan kanalizacji, zły stan wodociągów a także niewystarczająca   
liczba miejsc pracy. 

Zwrócono również uwagę na konieczność zintensyfikowania rozwoju lokalnej 
przedsiębiorczości, poprzez wspieranie m.in. podmiotów z branży turystyki i usług 
okołoturystycznych, które w przyszłości mogą stanowić istotne źródło dochodów Gminy, 
jak również podmiotów świadczących usługi na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych, 
poprzez stosowanie programu ulg i preferencji.  

Cele strategiczne, kierunki rozwoju oraz kluczowe zadania strategiczne 
uwzględniały rozwój przedsiębiorczości w Gminie. Celem generalnym Strategii  
było stworzenie przyjaznego i bezpiecznego miejsca otwartego na innowacje  
i partnerstwo, budowanie potencjału społecznego i ekonomicznego dla tworzenia 
terenów zasobnych i atrakcyjnych do zamieszkania.  

Na lata 2016-2025 w Strategii wyznaczono trzy cele strategiczne:1) rozwój infrastruktury 
społecznej w gminie, 2) rozwój infrastruktury technicznej oraz 3) rozwój kapitału ludzkiego, 
a w ramach każdego z tych celów wyznaczono kierunki rozwoju, w tym kierunki 
dotyczące przedsiębiorczości m.in.: 

− wspierania rozwoju przedsiębiorczości i promocji terenów inwestycyjnych tworzenie 
warunków do powstawania specjalnych stref ekonomicznych (cel strategiczny 1), 

− promowania przedsiębiorczości (cel strategiczny 3), 

− wspierania ciekawych rozwiązań dążących do powstania nowych miejsc pracy oraz 
wspomagania przedsiębiorczości i samozatrudnienia (cel strategiczny 3). 

W wyodrębnionym załączniku do Strategii wymieniono 65 kluczowych zadań 
strategicznych, w tym związanych z rozwojem przedsiębiorczości takie jak: Promocja  
i wspieranie przedsiębiorczości i Podniesienie pozycji konkurencyjnej i innowacyjnej 

                                                      
9  Uchwała Rady Gminy Psary Nr XIV/144/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. r. w sprawie przyjęcia Strategii 
Rozwoju Gminy Psary na lata 2016-2025, zwana dalej Strategią. 
10 Tj. m.in. charakterystykę demograficzną i sytuację na rynku pracy. 
11 Zwana dalej BIP. 
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Gminy oraz zadania, których realizacja miałaby służyć poprawie warunków 
prowadzenia działalności gospodarczej lub podnoszeniu ich atrakcyjności dla 
potencjalnych inwestorów, w tym m.in. budowa nowych sieci wodociągowych na terenie 
Gminy, wymiana sieci wodociągowej; budowa, przebudowa i remonty dróg gminnych oraz 
towarzyszącej im infrastruktury drogowej; budowa i przebudowa chodników;  budowa 
miejsc postojowych; budowa systemu monitoringu na terenie Gminy; budowa oświetlenia 
ulic na terenie Gminy; inwestycje w infrastrukturę edukacyjną (np. rozbudowa szkół 
podstawowych, remonty przedszkoli, budowa żłobka), budowa i rozbudowa infrastruktury 
sportu i rekreacji. 

Zaplanowane ww. zadania nie były przypisane do wyznaczonych celów ani kierunków 
działania, a ich realizacja nie została umiejscowiona w czasie, co zostało opisane w sekcji 
„Uwagi dotyczące badanej działalności”. 

(dowód: akta kontroli str.32-36, 42-43, 62-63,70-77,89-97) 
 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Psary na lata 2009-2016 został przyjęty  
28 października 2010 r.12.  W Programie tym określono cel ogólny, którym był 
Rozwój Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz kreowanie Centrum Gminy 
poprzez: kompleksową odnowę przestrzeni gminnej (kreowanie korzystnego klimatu 
dla przedsiębiorczości), jak również społeczną (bezpieczeństwo publiczne, socjalne, 
ofertę kulturalno-sportową, wspieranie osób potrzebujących) oraz sześć celów 
szczegółowych, w tym dwa ukierunkowane pośrednio na wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości: [1] budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w ramach 
kompleksowej rewitalizacji infrastruktury drogowej, [2] utworzenie terenów pod 
budownictwo mieszkaniowe, usługi i produkcję. W ramach każdego celu 
szczegółowego wymieniono planowane działania oraz ustalono ramowy 
harmonogram realizacji tych działań. Nie określono działań bezpośrednio 
ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości. Natomiast wśród wskazanych 
przedsięwzięć były m.in.:  budowa i modernizacja infrastruktury drogowej (drogi, 
chodniki i infrastruktura towarzysząca), budowa i wymiana sieci wodociągowych, 
budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków.   

(dowód: akta kontroli str.98-110,389-391) 

W trakcie trwania kontroli, 31 sierpnia 2017 r.13 przyjęto Lokalny Program 
Rewitalizacji Gminy Psary na lata 2016-2023 . W ww. Programie  wyznaczono trzy 
podstawowe cele, z tego jeden ukierunkowany na wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości Aktywizacja potencjału zawodowego i przedsiębiorczego 
mieszkańców. Realizacji założonego celu mają służyć trzy kierunki działań,  
tj. podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pozostających bez pracy, wspieranie 
rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz tworzenie warunków lokalowych 
dla rozwoju i prowadzenia działalności gospodarczej.  Zaplanowano w tym zakresie 
przedsięwzięcia rewitalizacyjne takie jak: Jestem aktywny skierowane na  wzrost 
aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem z terenu obszaru rewitalizacji  
(z planowanym terminem  realizacji w latach 2020-2021) oraz Podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych osób dorosłych – kształcenie ustawiczne skierowane na  
wzrost kwalifikacji i kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych 
dorosłych mieszkańców Gminy, w szczególności osób starszych oraz osób o niskich 
kwalifikacjach, aktywizacja społeczności lokalnej  poprzez działania edukacyjne, 
przedsięwzięcia integracyjne wzmacniające kompetencje społeczne mieszkańców  
(z planowanym terminem realizacji w latach 2016-2021). 

(dowód: akta kontroli str. 111-156) 
                                                      

12 Uchwałą Rady Gminy Psary Nr XLVIII/393/2010 z dnia 28 października 2010 r., zwany dalej LPR na lata 
2009-2016. 
13 Uchwałą Rady Gminy Psary XXXII/368/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r., zwany dalej LPR na lata 2016-2023. 
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Gmina nie była zobowiązana i nie opracowała innych dokumentów o charakterze 
programowym bądź strategicznym dotyczącym wspierania przedsiębiorczości, 
takich jak program wspierania przedsiębiorczości. 

(dowód: akta kontroli str. 229, 235 i 236) 
 

1.3. Od 2009 r. w Gminie obowiązywało Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego14. W 2015 r. Rada Gminy Psary dokonała  
zmiany Studium15 w zakresie przeznaczenia dotychczasowych terenów 
(zadrzewionych, rolniczych i leśnych) pod m.in. obszary zabudowy produkcyjnej, 
baz, składów, magazynów i usług16; tereny usług z zabudową mieszkaniową 
jednorodzinną17; tereny usług różnych18.  

(dowód: akta kontroli str. 162-171) 

Na dzień 31 maja 2017 r. aktualnych było 18 miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego19, które pokrywały niemal całą powierzchnię Gminy - 99,9%. 
Pozostałe nieobjęte 0,1 % stanowiły tereny zamknięte (tereny kolejowe). Najstarszy 
z obowiązujących mpzp został uchwalony 3 października 2001 r., pozostałe  
17 mpzp uchwalono w latach 2003-2010. W badanym okresie dokonano zmiany 
dwóch mpzp dla terenów położonych w sołectwie Gródków20 oraz terenów 
położonych w sołectwie Sarnów21. Wprowadzone zmiany uwzględniały wnioski 
przedsiębiorców22. 

W mpzp dopuszczano obszary pod zabudowę usługową i produkcyjną, które 
stanowiły 3,9% obszaru objętego planami, tj. 179,3 ha powierzchni Gminy. 
Obowiązujące mpzp zostały udostępnione na stronie BIP Urzędu Gminy.  

 (dowód: akta kontroli str. 229,236-239,262-263,281-296,536,539,541,546) 

1.4. W latach 2014-2017 (do 31 maja) Gmina Psary pozyskała grunty od 
prywatnych właścicieli terenów o łącznej powierzchni 0,8 ha: w drodze zakupu 
nabyto 0,2 ha, przejęcia za odszkodowaniem 0,4 ha, darowizny 0,2 ha. Grunty te 
zostały przeznaczone na realizację inwestycji gminnych, w tym głównie na 
budowę, rozbudowę, przedłużenie i poszerzenie dróg gminnych. W okresie 
objętym kontrolą Gmina nie realizowała inwestycji służących wyłącznie 
przedsiębiorcom. Na terenie Gminy realizowane były inwestycje wynikające  
ze Strategii oraz LPR na lata 2009-2016, zgodnie z Wieloletnią Prognozą 
Finansową i uchwałami budżetowymi. 

(dowód: akta kontroli str. 89-90,246-248, 297-347,436-532) 

                                                      
14Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Psary Nr XXXVI/287/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. 
15 Uchwałą nr IX/82/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. 
16 Z dotychczasowego przeznaczenia: „ZW - tereny zadrzewień” na obszarze położonym w sołectwie Gródków  
oraz „RU – tereny obiektów produkcji ogrodniczej, handlowej i rolniczej” na obszarze położonym w sołectwie 
Malinowice pod „PU- tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów, magazynów i usług”.  
17 Z dotychczasowego przeznaczenia „R – tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej” na obszarze położonym 
w Sołectwie Psary pod „UM – tereny usług z zabudową mieszkaniową jednorodzinną”. 
18 Z dotychczasowego przeznaczenia „ZL – tereny lasów” na obszarze położonym w Sołectwie Psary pod  
„U – tereny usług różnych”. 
19 Zwanych dalej mpzp. 
20 Uchwała Rady Gminy Psary Nr X/94/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały  
nr XLVII/368/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010 r. w sprawie mpzp dla terenu położonego  
w sołectwie Gródków. 
21 Uchwała Rady Gminy Psary Nr VII/66/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały  
nr XLVIII/398/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października 2010 r. w sprawie mpzp dla terenu położonego 
w sołectwie Sarnów. 
22 1) W 2013 r. z wnioskami o zmianę przeznaczenia gruntów w mpzp wystąpił właściciel stacji paliw oraz 
osoba zamierzająca zbudować halę treningową dla koni. 
2) W 2014 r. firma LIDL Polska Sp. z o.o  wystąpiła z wnioskiem  o zmianę mpzp w związku z zamiarem 
wybudowania kolejnego centrum dystrybucyjnego.   
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W latach 2014 – 2017 (do lipca) tereny Gminy nie należały do specjalnej  
strefy ekonomicznej. Pomimo podjętych przez Gminę działań zmierzających  
do włączenia do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej23 terenu 
inwestycyjnego obejmującego działkę o powierzchni 13,1 ha24.  Jak wyjaśnił Wójt 
Gminy obszar ten nie został ujęty we wniosku złożonym w 2015 r. przez KSSE do 
Ministerstwa Gospodarki. Według KSSE bowiem tereny te zostały wyłączone  
w trybie roboczych ustaleń z Ministerstwem Gospodarki, a jednym z powodów było 
niespełnienie przez Gminę wymagań Ministerstwa w zakresie zapisów mpzp 
określających możliwe wykorzystanie tych nieruchomości przez potencjalnych 
inwestorów. 

(dowód: akta kontroli str. 233,257, 581,583-586) 

1.5. Gmina Psary dysponuje sieciami energetyczną, gazową i wodociągową 
obejmującymi cały teren Gminy, infrastrukturą telekomunikacyjną i komunikacyjną. 
Na terenie Gminy funkcjonuje komunikacja zbiorowa obsługiwana przez 
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.  
Długość dróg należących do Gminy Psary (drogi gminne) wynosi 58,1 km, w tym 
asfaltowych – 35,2 km, gruntowych – 8,9 km, tłuczniowych – 7,4 km, kostka 
brukowa – 5,7 km.  

W okresie objętym kontrolą na terenie Gminy realizowano inwestycje mogące służyć 
poprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej lub podnoszeniu jej 
atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów, takie jak m.in. budowa i przebudowa 
dróg, wymiana istniejącej sieci wodociągów, budowa publicznych punktów dostępu 
do internetu, budowa i remonty obiektów sportowo-rekreacyjnych i oświatowych. 

W okresie objętym kontrolą przedsiębiorcy zgłosili dwa wnioski o dostosowanie 
istniejącej infrastruktury do ich potrzeb. Jeden wniosek dotyczył ustanowienia 
służebności gruntowej25 w związku z planowaną budową zjazdu zapewniającego 
dostęp do drogi publicznej. Drugi wniosek dotyczył  złego stanu technicznego drogi,  
przy której prowadzone było prywatne przedszkole.  

Oba wnioski zostały zrealizowane. W pierwszym przypadku, jak wyjaśnił Wójt 
Gminy, z uwagi na brak dokumentu własności dla terenu, Gmina w 2014 r. wystąpiła 
do Starosty Będzińskiego z wnioskiem o założenie księgi wieczystej, a następnie  
z wnioskiem  do Sądu Rejonowego w Będzinie o zasiedzenie terenu. W celu 
zapewnienia ostatecznie prawnego dostępu inwestora do drogi publicznej Gmina 
nieodpłatnie nabyła działkę od Skarbu Państwa - Oddział Terenowy Agencji 
Nieruchomości Rolnych w Opolu z przeznaczeniem na budowę zjazdu. W drugim 
przypadku wykonano nową nawierzchnię drogi z kruszywa. 

(dowód: akta kontroli str.  230, 243-245, 356, 358-359,534, 539, 701) 

1.6. W kontrolowanym okresie Gmina nie realizowała inwestycji w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego26 w związku ze wspieraniem przedsiębiorczości. 
Wójt Gminy  wyjaśnił, że uwzględnia możliwość działania w ramach partnerstwa 

                                                      
23 Zwanej dalej KSSE. 
24 W związku z prośbą Gminy, właściciel działki Skarb Państwa - Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości 
Rolnych w Opolu wydał pozytywną opinię (pismo z dnia 11 marca 2013 r.), a Rada Gminy Psary wyraziła 
zgodę na objęcie nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Psary statusem KSSE (Uchwała  
nr XLIII/447/2014 z dnia 29 maja 2014 r.). 
25 w lipcu 2014 r. Lidl Polska sp. z o.o. zwróciła się do Gminy z wnioskiem o ustanowienie służebności 
gruntowej, polegającej na prawie swobodnego przejazdu i przechodu przez działkę nr 1016 (położoną  
w obrębie sołectwa Gródków) oraz na prawie nieograniczonego w czasie i bezpłatnego dostępu do tego 
terenu w celu dokonania budowy, rozbudowy, napraw, remontów i konserwacji  drogi i urządzeń służących  
do wykonywania tej służebności w każdym czasie i terminie oraz na prawie dysponowania tą częścią działki 
na cele budowlane.  
26 Zwanego dalej PPP. 
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publiczno-prywatnego jako jednego z alternatywnych źródeł finansowania inwestycji 
gminnych, jednak w ww. okresie Gmina nie otrzymała konkretnej oferty współpracy 
w ramach PPP od prywatnych przedsiębiorców. Dodał, że rozważano zastosowanie 
formy PPP do realizacji inwestycji wodno-kanalizacyjnych. Wskazał jednak, że  
„w tym przypadku barierą w zastosowaniu modelu PPP wydaje się być ryzyko 
urynkowienia cen za te usługi. Wliczenie wszystkich kosztów realizacji usług do taryf 
wodno-kanalizacyjnych w przypadku zdecydowanej większości samorządów wiąże 
się ze znacznym wzrostem cen. W przypadku PPP doliczyć należy konieczny  
dla partnera prywatnego zysk, pomijany w przypadku spółek komunalnych. Aby 
utrzymać opłaty od odbiorców na dotychczasowym poziomie samorząd zmuszony 
jest dotować te usługi. Dotacje do taryf wodno-kanalizacyjnych stanową wydatek 
bieżący, co oznacza wyraźne ograniczenie zdolności samorządu do generowania 
nadwyżek bieżących i tym samym do realizacji inwestycji we własnym imieniu 
poprzez obniżenie zdolności obsługi długu”. 

(dowód: akta kontroli str. 231-232,252) 

1.7. Gmina nie korzystała z rozwiązań w postaci ulg i zwolnień podatkowych dla 
przedsiębiorców oraz nie stosowała stawek preferencyjnych dotyczących sprzedaży, 
najmu lokali przeznaczonych na działalność gospodarczą, ani nie stosowała 
zwolnień i ulg na remont lokali. Jak wyjaśnił Wójt przedsiębiorcy nie zwracali się  
do Gminy o taką pomoc. 

Wysokość czynszu za wynajem lokali użytkowych obliczano wg stawek ustalonych  
w Zarządzeniach  Wójta Gminy Psary: nr 0120.3.2013 z dnia 21 stycznia 2013 r. 
oraz Nr 0120.33.2016 z dnia 31 marca 2016 r. Wysokość stawki bazowej czynszu  
była zróżnicowana w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i wynosiła od  
2 zł do 9 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu27.  

W okresie objętym kontrolą realizowano 16 umów najmu lokali użytkowych 
będących własnością Gminy. Badanie pięciu umów (wybranych w sposób losowy) 
wykazało, że Gmina określała wysokość czynszu zgodnie z ww. zarządzeniami.  

 (dowód: akta kontroli str. 5, 348-355) 

W latach 2014-2017 (do 31 maja) Gmina dysponowała 11 lokalami użytkowymi  
do wynajęcia posiadającymi przyłącza mediów (woda, energia, gaz) oraz pięcioma 
lokalami użytkowymi przeznaczonymi do sprzedaży zlokalizowanymi w budynku 
byłej szkoły podstawowej w Goląszy Górnej. Z uwagi na brak zainteresowania 
kupnem ww. lokali jak poinformował Wójt Gminy planowana jest termomodernizacja 
całego budynku i  utworzenie w nim mieszkań chronionych.   

(dowód: akta kontroli str.245,250,433) 

1.8. W okresie objętym kontrolą, w ramach działań wspierających przedsiębiorców 
już prowadzących działalność na terenie Gminy pracownicy Urzędu informowali 
przedsiębiorców o możliwości pozyskania wsparcia finansowego na rozwój 
prowadzonej  działalności gospodarczej udzielanego przez Lokalną Grupę Działania 
„Brynica to nie granica”28, na stronie internetowej Urzędu zamieszczano informacje 
dotyczące możliwości pozyskania dotacji udzielanych przez podmioty zewnętrzne29 
                                                      

27 Stawka bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu przeznaczonego na: działalność kulturalno-
oświatową wynosiła 2 zł, działalność służby zdrowia - 3 zł, działalność biurowa, usługowa, magazyny – 5 zł, 
działalność gastronomiczna – 9 zł, a od 2016 r. wprowadzono dodatkowo działalność pielęgnacyjno-
opiekuńczą – 6 zł. 
28 Zwaną dalej LGD. 
29 Np. w 2016 r. na stronie http://www.psary.pl/aktualnosc/spotkanie-w-sprawie-dotacji-z-lgd.html 
udostępniono informację o możliwości pozyskania środków finansowych w formie dotacji przyznawanej  
ze środków programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach zadania pn. „19 Wsparcie 
dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji  
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 
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oraz udzielano pomocy w formie konsultacji przy  ubieganiu się o środki  
Unii Europejskiej przyznawane przez te instytucje. Jak wyjaśnił Wójt Gminy 
„przedsiębiorca, który zwraca się do Urzędu z zapytaniem o możliwość uzyskania 
dofinansowania na utworzenie lub rozwój działalności gospodarczej kierowany jest 
przez pracowników Referatu Rozwoju i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych  
do właściwej instytucji.  

Współpraca Gminy z Powiatowym Urzędem Pracy w Będzinie30 w zakresie 
wspierania przedsiębiorczości polegała na: udostępnianiu na stronie głównej Urzędu 
informacji o działaniach prowadzonych przez PUP dotyczących zatrudnienia 
pracowników, zamieszczaniu w lokalnym wydaniu „Głos Gminy Psary” artykułów  
o działaniach PUP skierowanych na aktywizację osób bezrobotnych w wieku  
do 29 lat oraz w wieku powyżej 30 lat. 

(dowód: akta kontroli str.  182,249,251,395-400, 672-674,611) 

1.9. W okresie objętym kontrolą Gmina nie była zobowiązana, nie powołała,  
i nie współuczestniczyła w powołaniu instytucji otoczenia biznesu, takich jak np. 
fundusz poręczeń kredytowych, czy fundusz pożyczkowy. Jak wyjaśnił Wójt,  
w kontrolowanym okresie przedsiębiorcy nie zwracali się do Gminy o taką pomoc.  

 (dowód: akta kontroli str. 249, 356,358) 

1.10. Działania Urzędu w zakresie udzielania wsparcia dla początkujących 
przedsiębiorców, jak i przedsiębiorców już prowadzących działalność na terenie 
Gminy, polegały na ich informowaniu o możliwości otrzymania wsparcia 
finansowego udzielanego przez LGD na rozpoczęcie działalności oraz  
zamieszczaniu na stronie internetowej Gminy31 informacji o ofertach pracy.  

(dowód: akta kontroli str. 231,246,249,434, 587-592,704-705) 

1.11. Na stronie internetowej Gminy32, w kategorii zakładce Aktualności  
zamieszczano informacje o bieżących wydarzeniach, m.in. z zakresu możliwości 
ubiegania się o środki finansowe na uruchomienie lub wsparcie działalności 
gospodarczej. W celu promowania i zachęcenia do zakładania działalności 
gospodarczej i lokowania kapitału na terenie Gminy, na stronie internetowej  
w kategorii Oferta inwestycyjna, w zakładce Działki inwestycyjne zamieszczono 
informacje o możliwości zakupu działki na terenie gminy Psary o pow. 3.540 m2  
z przeznaczeniem pod tereny usługowe na obszarze Osiedla Czerwony Kamień  
w Górze Siewierskiej.  

 (dowód: akta kontroli str. 182, 253) 

W okresie objętym kontrolą działania promocyjne Gminy związane były głównie  
z zachęceniem do zamieszkania na jej terenie i zakupem działek budowlanych.  
Gmina skierowała ofertę do deweloperów na budowę osiedla mieszkaniowego  
o powierzchni 8 ha (broszury opublikowano w języku polskim i angielskim),  
a także wydała bezpłatny informator dla przyszłych mieszkańców pt. „Zamieszkaj  
w Gminie Psary”. Jak wyjaśnił Wójt Gminy w 2016 r. Gmina brała udział w targach 
nieruchomości zorganizowanych w międzynarodowym Centrum Konferencyjnym  
w Katowicach, a w 2017 r. w targach budowlanych Expo Silesia w Sosnowcu. 
Dodał, że w 2014 r. powstał film reklamujący Gminę Psary, emitowany w telewizji 
TVN, natomiast w 2016 r. prowadzono kampanię reklamową na Facebooku  
                                                      

30 Zwanego dalej PUP. 
31 www.lidlpraca.psary.pl. 
32http://psary.pl/aktualnosc/projekty-dla-osob-ktore-chca-rozpoczac-wlasna-dzialalnosc-gospodarcza.html, 
http://www.psary.pl/aktualnosc/mobilny-punkt-informacyjny-inkubatora-przedsiebiorczosci.html, 
http://www.psary.pl/aktualnosc/przypominamy-rejestracja-w-cedig-jest-wolna-od-oplat.html,  
http://www.psary.pl/aktualnosc/spotkanie-w-sprawie-dotacji-z-lgd.html.  
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w postaci postów sponsorowanych. Formą promocji  było również cykliczne 
przyznawanie wyróżnionym przedsiębiorcom pamiątkowych dyplomów  
w podziękowaniu za wkład w rozwój gminy33.  

(dowód: akta kontroli str.  253-254, 401-432,702) 

1.12. Gmina Psary do czasu kontroli NIK była członkiem następujących  
organizacji, których celem było m.in. wspieranie rozwoju gospodarczego i rozwoju 
przedsiębiorczości34: 

- od 1991 r. Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, które jest dobrowolnym 
samorządowym  stowarzyszeniem gmin i powiatów ukierunkowanym na wspieranie 
idei samorządności lokalnej z uwzględnieniem historycznych więzi i kulturowego 
dziedzictwa, integrowanie na płaszczyźnie regionalnej gmin i powiatów należących 
do Związku, kształtowanie wspólnej polityki samorządów lokalnych w ramach 
lobbingu samorządowego oraz promocji osiągnięć członków Związku, wspieranie 
inicjatyw na rzecz rozwoju gmin i powiatów, wymiana doświadczeń  
i upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju lokalnego  
i zarzadzania w gminach i powiatach. Celem statutowym Związku jest  
m.in. wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości  
oraz wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, 

- od 2011 r.  Gmina jest członkiem  LGD, która jest dobrowolnym, samorządowym, 
trwałym zrzeszeniem działającym na rzecz rozwoju obszarów wiejskich gmin: 
Mierzęcice, Ożarowice, Woźniki, Bobrowniki, Siewierz, Psary i Świerklaniec. Celem 
statutowym jest m.in. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych, promocja obszarów wiejskich, upowszechnianie i wymiana informacji  
o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich,  

- od 2013 r. Gmina  należy do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego 
Województwa Śląskiego, który jest samorządowym stowarzyszeniem gmin  
i powiatów, powołanym dla wsparcia idei samorządności lokalnej, ochrony 
wspólnych interesów, wymiany doświadczeń, promocji osiągnięć oraz realizacji 
przedsięwzięć    inwestycji. Celem  statutowym jest m.in. upowszechnianie idei 
samorządności lokalnej i regionalnej oraz wspieranie jej rozwoju, koordynacja 
działań związanych z realizacją wspólnych przedsięwzięć rozwojowych 
finansowanych ze środków unijnych; stymulowanie i wspieranie rozwoju 
gospodarczego i kulturowego gmin i powiatów należących do Związku; wspieranie 
wzrostu innowacyjności i konkurencyjności podmiotów gospodarczych gmin 
Związku, w tym sektora małych i średnich przedsiębiorstw; upowszechnianie 
walorów turystycznych Subregionu Centralnego oraz wspieranie działalności na 
rzecz rozwoju bazy rekreacyjno-turystycznej; stymulowanie i wspieranie rewitalizacji, 
w tym zdegradowanych dzielnic gmin i powiatów. 

Członkostwo w ww. organizacjach, jak poinformował Wójt Gminy, umożliwiło Gminie 
przede wszystkim aplikowanie o środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2009-2013 oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, a pracownicy Urzędu mogli 
uczestniczyć w szkoleniach, warsztatach  i seminariach organizowanych przez te 
organizacje. 

(dowód: akta kontroli str. 230-231,241-243, 250-251,265-280,363,366-367) 

                                                      
33 W 2014 r. wyróżniono dwóch właścicieli firmy handlowych: „Transbud-Wulkan” i „Stelmach”, w 2015 r. 
właściciela Gospodarstwa Ogrodniczego T. Mularski sp. z o.o., Bank Spółdzielczy w Będzinie oraz PZU Życie 
S.A., a w 2017 r. firmę Lidl Polska Sp. z o.o. oraz DL Invest Group. 
34 W związku z przynależnością do ww. organizacji Gmina przekazywała składki członkowskie w wysokości: 
18,3 tys. zł w 2014 r. i 30,1 tys. zł w latach 2015-2016.  
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1.13. W okresie objętym kontrolą Gmina nie występowała z inicjatywą 
rozpoznawania potrzeb kształcenia zawodowego pod kątem lokalnych 
przedsiębiorców, gdyż jak wyjaśnił Wójt Gminy na terenie Gminy nie ma 
zlokalizowanych szkół zawodowych.  

(dowód: akta kontroli str. 230,243,356,358) 

1.14. Informacje o oczekiwaniach mieszkańców w zakresie poprawy warunków ich 
życia, według wyjaśnień Wójta Gminy były zbierane na zebraniach wiejskich 
organizowanych w sołectwach (podczas których mieszkańcy mogą poruszać  
sprawy związane z ich miejscem zamieszkania35); spotkaniach informacyjno-
konsultacyjnych, które były zorganizowane przed przystąpieniem do budowy 
oczyszczalni ścieków  oraz gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Ponadto informacje 
takie uzyskiwano w konsultacjach społecznych projektów uchwał, a także poprzez 
zadawane pytania za pośrednictwem strony internetowej na udostępnionym 
formularzu kontaktowym.  

Od 2013 r. Gmina organizuje  konkurs skierowany do swoich mieszkańców pn.  
„Tu mieszkam - tu płacę podatek dochodowy”36, w którym mogą oni przedstawiać 
propozycje zadań celu publicznego. Dla autorów najciekawszych pomysłów 
zgłoszonych przez mieszkańców i wybranych do realizacji, przewidywano nagrody 
rzeczowe.  

(dowód: akta kontroli str. 252-253, 611-613,635-645) 

NIK zwraca uwagę, że dla przyjętych w Strategii kluczowych zadań strategicznych 
nie określono horyzontu czasowego ich realizacji i zadania te nie zostały przypisane 
do wyznaczonych celów i kierunków działania. Jak wyjaśnił Wójt Gminy „Kluczowe 
zadania strategiczne nie zostały ostatecznie umiejscowione w czasie, ponieważ ich 
znaczna część odpowiada wskazanym potrzebom inwestycyjnym i na moment 
opracowywania dokumentu, nie były sprecyzowane dokładnie zakresy czasowe ich 
realizacji. Miały one zostać doprecyzowane na późniejszym etapie, zwłaszcza po 
zakończeniu prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji. Wskazane kluczowe 
zadania strategiczne stanowią listę priorytetów, które Gmina wskazała jako 
konieczne i realne do realizacji do 2025 roku. Tym samym, zamieszczając ją  
w dokumencie, zadeklarowała podjęcie wszelkich działań zmierzających do 
osiągnięcia zakładanych celów i kierunków”.  

(dowód: akta kontroli str. 89-90,363, 365-366) 

Zdaniem NIK, doprecyzowanie horyzontu czasowego w jakim zamierza się osiągnąć 
przyjęte zadania, ułatwiłoby zarządzanie realizacją Strategii i osiągnięcie 
zakładanych rezultatów.  

W ocenie NIK, Gmina w okresie objętym kontrolą podejmowała działania mające 
na celu tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości na jej terenie. 
W opracowanej przez Gminę Strategii, LPR na lata 2009-2016 oraz LPR na lata  
2016-2023 wskazane zostały cele dotyczące rozwoju przedsiębiorczości. W Strategii 
określono  kierunki działania oraz zadania kluczowe ukierunkowane na wspieranie 
lokalnej przedsiębiorczości. NIK zwraca uwagę, że dla przyjętych w Strategii 
kluczowych zadań strategicznych nie określono horyzontu czasowego ich realizacji  

                                                      
35 Np. mieszkańcy sołectwa w ramach przyznanych przez Gminę środków na fundusz sołecki mogą zgłaszać 
propozycje przedsięwzięć do realizacji na swoim terenie.  
36Mieszkańcy z terenu Gminy odprowadzających tam podatek dochodowy, za pośrednictwem formularza 
zamieszczonego na stronie internetowej Gminy www.psary.pl  lub w Urzędzie Gminy mogli przedstawiać 
propozycje zadań celu publicznego o wartości 20.000 zł, na które Gmina planowała wykorzystać środki 
pochodzące z rozliczonych podatków.   

Uwagi dotyczące 
badanej działalności 

Ocena cząstkowa 
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i zadania te nie zostały przypisane do wyznaczonych celów i kierunków działania,  
co może utrudnić zarządzanie realizacją Strategii i osiągnięcie zakładanych efektów 
i rezultatów.  

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

2.1. W Strategii sposób monitorowania został ogólnie określony w części  
Procedury wdrażania, monitoringu i ewaluacji strategii.  Miał on głównie polegać na 
kontrolowaniu stopnia  osiągnięcia celów oraz kierunków rozwoju Gminy. Ocena 
realizacji założeń dokumentu miała być dokonywana w ustalonych odstępach czasu, 
jednak nie rzadziej niż raz w ciągu roku.  

Rolę koordynatora procesów monitoringowych, zgodnie ze Strategią, miał pełnić 
Wójt Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy odpowiedzialni za sprawy rozwoju, 
promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych. Zadaniem władz Gminy miało być 
bieżące monitorowanie realizacji Strategii, w szczególności poprzez: 

− identyfikację i wdrożenie systemowych narzędzi, służących efektywnemu 
zarządzaniu i monitorowaniu procesu wdrażania Strategii, 

− wizytowanie inwestycji realizowanych na terenie Gminy, występowanie  
z opiniami i propozycjami, 

− podejmowanie innych działań służących realizacji Strategii i rozwojowi 
Gminy, 

− wypracowanie mechanizmów niwelowania nieprawidłowości (efektem 
powinna być ewentualna zmiana lub uzupełnienie zapisów Strategii) 

W Urzędzie w ramach bieżącego monitoringu realizacji Strategii nie zidentyfikowano 
i nie wdrożono systemowych narzędzi, służących efektywnemu zarządzaniu  
i monitorowaniu procesu wdrażania, co zostało opisane w sekcji „Ustalone 
nieprawidłowości”. Ponadto w przyjętej Strategii nie określono wskaźników realizacji 
celów strategicznych w tym w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu 
aktywności gospodarczej, co zostało opisane w sekcji „Uwagi dotyczące badanej 
działalności”. 

Ocena realizacji Strategii miała się odbywać w dwóch zakresach: 

− w trakcie realizacji działań - w celu ustalenia czy przyjęte cele i podjęte 
działania zmierzają w dobrym kierunku, 

− po realizacji działań (ocena długoterminowa) - w celu ustalenia czy efekty 
wynikłe z zastosowania Strategii są stałe. 

(dowód: akta kontroli str. 5-10, 86, 92-94,111-115) 

Do dnia zakończenia czynności kontrolnych nie przeprowadzono monitoringu  
i ewaluacji stopnia osiągniętych celów i kierunków rozwoju Gminy określonych  
w Strategii. Jak wyjaśnił Wójt Gminy pierwszy monitoring nastąpi na zakończenie 
2017 r. „Założono bowiem, że działania monitorujące obu programów i działań 
powinny mieć charakter uzupełniający i dopełniający się, nie zaś dublujący. Wynika 
to z faktu, iż założono, że za działania te odpowiedzialny będzie ten sam zespół 
osób w ramach swoich zadań i kompetencji. W związku z faktem, że w trakcie 
finalizowania prac nad Strategią, prace nad Programem Rewitalizacji były na 
wstępnym etapie, zrezygnowano z dokładnego doprecyzowania terminów 
monitoringu i ewaluacji”. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Ponadto wyjaśnił, że w latach 2014-2015, kiedy nie obowiązywała Strategia 
Rozwoju Gminy37 monitoring sytuacji rozwoju przedsiębiorczości odbywał się na 
podstawie analizy danych pozyskiwanych z CEiDG oraz Głównego Urzędu 
Statystycznego o liczbie zakładanych przedsiębiorstw. Jak wyjaśnił Wójt  
Gminy analizowano wskaźnik liczby podmiotów wpisanych do rejestru REGON  
na 10 tys. ludności, który w latach 2014-2015 utrzymywał się na zbliżonym poziomie 
i w kolejnych latach wynosił: 1024,1022 oraz wskaźnik liczby podmiotów na  
1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym, który kształtował się na poziomie:  
167,3; 167,9. Powyższe potwierdzało stały wzrost zainteresowania prowadzeniem 
działalności gospodarczej na terenie Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 12-31, 256, 358-360, 363,365) 

W  LPR na lata 2009-2016 monitorowanie powierzono Zespołowi Zadaniowemu  
ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji38, a wyniki monitorowania miały być zawarte 
w  rocznych sprawozdaniach  z realizacji Programu opracowywanych przez  
ww. zespół  i przedkładanych Wójtowi Gminy. 
Proces monitorowania oraz ocena LPR 2009-2016 miały dotyczyć stopnia  realizacji 
zakładanych wskaźników w stosunku do ich wartości bazowej.   
Spośród określonych w Programie czterech wskaźników osiągnięć zadań 
rewitalizacji, jeden wskaźnik dotyczył rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu 
aktywności gospodarczej - liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej 
na 100 osób, dla którego wyznaczono wartość docelową – 9,439.  

 (dowód: akta kontroli str. 108-109, 261,361) 

W opracowanych rocznych sprawozdaniach za lata 2014-2016 z realizacji ww. 
Programu odnoszono się m.in. do osiąganych wartości docelowych wskaźników,  
w tym  liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100 osób . 
Wartość ta w kolejnych latach utrzymywała się  na zbliżonym poziomie, była wyższa 
od docelowej i wynosiła: 10,24 w 2014 r., 10,22 w 2015 r. i 10,23 w 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 382,388,393) 

W przyjętym 31 sierpnia 2017 r. LPR na lata 2016-2023 sposób monitorowania miał 
polegać na zbieraniu danych i informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach  
i opracowaniu na tej podstawie raportów o stopniu osiągnięcia poszczególnych 
celów przyjętych w programie. W Programie wskazano, że „częstotliwość 
przygotowania sprawozdania powinna być dopasowana do terminarza roku 
budżetowego”, co pozwoli na zapewnienie środków finansowych na realizację zadań 
ujętych w Programie. 
Odpowiedzialnym za monitoring został Referat Rozwoju i Pozyskiwania Środków 
Zewnętrznych w Wydziale Inwestycji i Remontów.   

Dla przyjętych w Programie przedsięwzięć rewitalizacyjnych wyznaczono 
zaplanowane do osiągniecia konkretne wartości docelowe. W przedsięwzięciach:  
Jestem aktywny wartością docelową było 15 osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym40,  w Podnoszeniu kwalifikacji zawodowych osób dorosłych 
– kształcenie ustawiczne wartością docelową było uzyskanie kwalifikacji przez:  
23 osoby z 38 o niskich kwalifikacjach biorących udział w przedsięwzięciu, 5 osób  
z 9  w wieku 50 lat i więcej oraz 21 osób z 35 w wieku 25 lat i więcej biorących udział 

                                                      
37 Poprzednia Strategia została przyjęta na lata 2007-2013 Uchwałą Rady Gminy Psary Nr XII/83/2007 z dnia 
28 września 2007 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Psary na lata 2007-2013”. 
38 Powołanego Zarządzeniem Wójta Gminy nr 0152/49/2009 z dnia 21 lipca 2009 r. 
39 W każdym roku. 
40 Założono aktywizację zawodową mieszkańców w zakresie m.in. sprzątanie terenów; pielęgnacja terenów 
zielonych; obsługa fizyczna magazynów, działów logistyki; sortowanie, segregacja materiałów.  



 

14 

w przedsięwzięciu. W obu przypadkach założono możliwość modyfikacji 
wyznaczonych wartości. 
Ponadto w LPR na lata 2016-2023 określono wskaźniki osiągnięcia przedsięwzięć  
rewitalizacji, które w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu aktywności 
gospodarczej zakładały bez sprecyzowania konkretnych wielkości:  
- wzrost liczby podmiotów gospodarczych na 1.000 mieszkańców  
- wzrost liczby podmiotów i usług podstawowych dla ludności.  

(dowód: akta kontroli str. 126-129,134-152) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niezidentyfikowaniu i niewdrożeniu  
w Urzędzie systemowych narzędzi, służących efektywnemu zarządzaniu  
i monitorowaniu procesu wdrażania Strategii, mimo wynikającego z zapisów 
Strategii, obowiązku bieżącego monitorowania jej realizacji.  

(dowód: akta kontroli str. 86) 
 

Jak wyjaśnił Wójt Gminy z powodu planowanego przystąpienia do prac nad 
lokalnym programem rewitalizacji Gminy Psary na kolejne lata, na etapie 
opracowania Strategii założono, że działania monitorujące obu programów powinny 
mieć charakter uzupełniający, a odpowiedzialnym za te działania będzie ten sam 
zespół osób. 

(dowód: akta kontroli str. 363,365) 

NIK nie podziela tych wyjaśnień, gdyż zadanie to było o tyle istotne, że w Strategii 
nie określono wskaźników służących ocenie postępu działań Gminy.  

  

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że w Strategii nie określono wskaźników 
służących ocenie postępu działań Gminy. 

 Jak wyjaśnił Wójt Gminy Strategia miała wyznaczyć ogólne "ścieżki" rozwoju Gminy 
i priorytety, którymi należy się kierować planując poszczególne działania.  

(dowód: akta kontroli str. 36-37,363,365) 

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

 

W ocenie NIK, w okresie objętym kontrolą, w Gminie zorganizowano prowadzenie 
monitoringu działań pośrednio ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości  
w ramach realizacji Lokalnego programu Rewitalizacji. Zespół Zadaniowy ds. 
Lokalnego Programu Rewitalizacji, gromadził dane w zakresie  postępów  
w realizacji zakładanych wskaźników i w sprawozdaniach odnosił się do wartości 
docelowych tych wskaźników, w tym związanych z liczbą zarejestrowanych 
podmiotów w kolejnych latach. NIK zwraca jednak uwagę, że  Strategia  nie 
określała wskaźników monitoringu działań. Stwierdzono także nieprawidłowość 
polegającą na niezidentyfikowaniu i niewdrożeniu systemowych narzędzi służących 
efektywnemu zarządzaniu i monitorowaniu procesu wdrażania Strategii, mimo 
takiego obowiązku.  W konsekwencji może to utrudniać monitorowanie Strategii  
i jej dostosowanie do zmieniających się warunków. 

 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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3. Działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości oraz efekty 
tych działań 

3.1. W okresie objętym kontrolą wzrosła liczba zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych przypadających na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym  
z 16,6 w 2013 r.,  do 17 w 2016 r. Według stanu na 4 września 2017 r. na terenie 
Gminy działalność gospodarczą prowadziło łącznie 764 podmioty gospodarcze,  
z tego 721 podmiotów ujętych w CEiDG i 43 przedsiębiorców ujętych w rejestrze 
KRS41. 

(dowód: akta kontroli str. 226-228,258) 

3.2. W związku z zaangażowaniem Gminy w pozyskanie znaczącego przedsiębiorcy 
oraz działaniami wspomagającymi takich przedsiębiorców na terenie Gminy, Urząd 
skupił działania wokół ofert Lidl Polska sp. z o.o. oraz DL Project Management S.A.: 

- w sołectwie Gródków umiejscowiono centrum dystrybucyjne firmy Lidl Polska  
sp. z o.o., do którego w czasie prowadzonej kontroli trwała rekrutacja pracowników. 
Jak wyjaśnił Wójt Gminy,  w związku z zainteresowaniem (w 2013 r.) firmy Lidl 
Polska sp. z o.o. zlokalizowaniem na terenie Gminy magazynu logistycznego, 
zainicjowano rozmowy ze Skarbem Państwa – Oddział Terenowy Agencji 
Nieruchomości Rolnych w Opolu, który był właścicielem obszaru spełniającego 
oczekiwania firmy i położonego na terenie Gminy w Sołectwie Gródków.  Z uwagi na 
brak połączenia tego terenu z drogą publiczną, Gmina podjęła działania zmierzające 
do zapewnienia takiego dostępu. W tym celu w 2014 r. Gmina nieodpłatnie przejęła 
od Skarbu Państwa jedną działkę z przeznaczeniem na zjazd z drogi publicznej  
oraz wystąpiła do Starosty Będzińskiego o uregulowanie stanu prawnego dla innej 
działki. Budowa centrum dystrybucyjnego zostanie ukończona w 2018 r.,   

 - w związku z deklaracją zbudowania przez inwestora DL Project Menagment S.A. 
pętli autobusowej  zlokalizowanej na ul. Szkolnej w sołectwie w Sarnowie, Gmina 
nieodpłatnie przekazała projekt budowy pętli autobusowej, a także zobowiązała się 
do pokrycia kosztów odszkodowań (wywłaszczenia) działek prywatnych na 
realizację ww. inwestycji. Wójt Gminy wyjaśnił, że aktualnie trwają spotkania 
pomiędzy Gminą, inwestorem oraz Katowickim Związkiem Komunikacyjnym  
w Katowicach42, w wyniku których KZK GOP wskazał linię autobusową, która 
obsługiwałaby tereny inwestycyjne i łączyła Gminę z tymi terenami oraz z Miastem 
Powiatowym Będzin.  

Ponadto Wójt Gminy wyjaśnił,  że podczas spotkania, które odbyło się w 2016 r.  
z przedstawicielami obu firm, zaoferowano pomoc w postaci udostępnienia 
gminnych obiektów do przeprowadzenia rekrutacji pracowników lub szkoleń,  
strony internetowej Gminy i prasy lokalnej do zamieszczania informacji związanych  
z działalnością tych firm.   

  (dowód: akta kontroli str. 231,246,249 434, 587-592,679-606,704-705) 

Gmina w 2014 r. zrealizowała powierzone przez Województwo Śląskie zadanie pn. 
„Koncepcja przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913 jako alternatywnego dojazdu  
do Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach”43, która została 
wykorzystana w projekcie złożonym przez Województwo Śląskie  wybranym  
do dofinansowania w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

                                                      
41 W wyszukiwarce CEiDG oraz KRS nie ma możliwości pozyskania danych o osobach prawnych  
z uwzględnieniem stanu na dany rok. Istnieje jedynie możliwość uzyskania liczby osób pranych na dzień 
generowania raportu.  
42 Zwany dalej KZK GOP. 
43 Zwany dalej MPL. Porozumienie z 31 marca 2014 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Śląskiego na lata 2014-202044. Jak poinformował Wójt Gminy ww. inwestycja  
ma szczególne znaczenie dla zwiększenia dostępności komunikacyjnej Gminy, gdyż 
zapewni jeszcze lepsze połączenie z MPL w Pyrzowicach, co z kolei przyczyni się 
do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej. 

(dowód: akta kontroli str.633-634,697-700) 

3.3. Poniesione w latach 2014-2016 łączne wydatki Gminy na zadania inwestycyjne 
wynosiły odpowiednio: 10.415,2 tys. zł (27,9% wydatków ogółem), 13.216,0 tys. zł 
(32,5%) i 9.537,2 tys. zł (21,7%). W badanym okresie największe wydatki  związane 
były z: budową i przebudową dróg45, wymianą istniejącej sieci wodociągów oraz 
modernizacją oczyszczalni ścieków46, budową i remontami obiektów sportowo-
rekreacyjnych i oświatowych47. 

Jak wyjaśnił  Wójt Gminy w latach 2014-2017 (do 30 maja) jedynym wydatkiem, 
który można zaliczyć do działań bezpośrednio związanych z rozwojem 
przedsiębiorczości był wydatek poniesiony na udział w targach nieruchomości  
w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Katowicach w 2016 r. Koszt 
wynajmu stoiska gminnego wynosił 5.313 zł i został sfinansowany z dochodów 
własnych. 

 (dowód: akta kontroli str.232,254,259-260) 

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

• zmniejszyła się stopa bezrobocia z 7,6% na koniec 2013 r. do 5,5% w 2016 r.48,  
• następował spadek „netto” liczby przedsiębiorstw od 32 do (-)1149, przy czym 

na koniec 2016 r. spadek ten był niższy w porównaniu z 2015 r., w którym 
wynosił (-)17, 

• wzrastały dochody własne Gminy w przeliczeniu na mieszkańca  
od 1,7 tys. zł w 2013 r. do 2,7 tys. zł w 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 258) 
 
W ocenie NIK działania prowadzone przez Gminę w zakresie wspierania rozwoju 
przedsiębiorczości, jej położenie geograficzne w bliskiej odległości Katowic  
oraz czynniki makroekonomiczne wpłynęły na poprawę podstawowych  
wskaźników dotyczących rozwoju gospodarczego Gminy. Spadł poziom bezrobocia, 
wzrastała liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych przypadających na  
10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym oraz wzrosły dochody własne Gminy  
w przeliczeniu na jednego mieszkańca.  

 

                                                      
44 Projekt pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 91, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości 
Celiny do skrzyżowania z DK 86” o łącznej wartości 90.400,0 tys. zł (w tym kwota dofinansowania  
50.150,0 tys. zł) został wybrany przez Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania w dniu 29 sierpnia 
2017 r. 
45 na przebudowę: ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej, ul. Szkolnej w Preczowie, ul Bocznej i Łącznej  
w Psarach w badanym okresie wydatkowano 6.740,8 tys. zł. 
46 na wymianę wodociągów w Psarach oraz  modernizację oczyszczalni ścieków w Malinowicach w badanym 
okresie wydatkowano 5.625,7 tys. zł. 
47 Na budowę: kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Sarnowie, boiska 
wielofunkcyjnego z ogrodzeniem oraz oświetleniem sportowym przy Szkole Podstawowej w Dąbiu 
wydatkowano w badanym okresie 2.144,5 tys. zł. 
48 Mierzona jako stosunek liczby bezrobotnych do liczby osób w wieku produkcyjnym. 
Stopa bezrobocia na poziomie krajowym wynosiła: w grudniu 2013 r. - 13,4%, w 2014 r. - 11,4%, w 2015 r. -
9,7% i w 2016 r. - 8,3%. 
49 Obliczonych jako różnica pomiędzy liczbą podmiotów zarejestrowanych, a liczbą podmiotów 
wyrejestrowanych. 

Ocena cząstkowa 
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IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli50, wnosi o podjęcie działań związanych z identyfikacją  
i wdrożeniem systemowych narzędzi, służących efektywnemu zarządzaniu  
i monitorowaniu procesu wdrażania Strategii.  

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach, jeden 
dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NIK kierownikowi jednostki 
kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń 
do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. 
Zastrzeżenia zgłasza się do Dyrektora 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  12 października 2017 r. 

 

 
 
 
 

Kontroler nadzorujący 

Gabriela Tutak Najwyższa Izba Kontroli 
Doradca ekonomiczny Delegatura w Katowicach 

 

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

 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

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