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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/004 – Wspieranie przedsiębiorczości przez gminy. 

Okres objęty kontrolą 
 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Lata 2014-2017 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych, a w przypadkach koniecznych 
badaniami mogą zostać objęte zagadnienia wykraczające poza powyższe ramy czasowe, 
jeżeli będą miały związek z przedmiotem kontroli). 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach. 

Kontroler Andrzej Kamiński, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 
LKI/57/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta i Gminy Włoszczowa, ul Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (dalej: Urząd 
Gminy). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Grzegorz Dziubek Burmistrz Miasta i Gminy Włoszczowa (dalej: Burmistrz) od 16 listopada 
2014 r. Poprzednio stanowisko Burmistrza pełnił od 21 listopada 2010 r. Bartłomiej 
Dorywalski. 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, Gmina Włoszczowa (dalej: Gmina), wprowadzając 
narzędzia wspierające rozwój gospodarczy i podejmując inwestycje poprawiające jej 
infrastrukturę, tworzy warunki do rozwoju przedsiębiorczości. 
Podstawowymi dokumentami strategicznymi Gminy w latach 2014-2017 były Strategia 
Rozwoju Gminy z 2001 r. i Strategia Rozwoju Gminy Włoszczowa na lata 2015-2024 (dalej: 
Strategia), określająca m.in. cele główne i szczegółowe oraz działania priorytetowe  
w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz Program Rewitalizacji Gminy Włoszczowa na 
lata 2016-2024 określający m.in. zadania z zakresu wspierania przedsiębiorczości na 
obszarze rewitalizacji. W Urzędzie Gminy wyznaczono pracownika do obsługi 
przedsiębiorców.  
Gmina realizowała inwestycje infrastrukturalne, w tym drogowe oraz wodno-kanalizacyjne, 
służące pośrednio poprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej  
i zwiększaniu atrakcyjności Gminy dla potencjalnych inwestorów.  
Gmina zapewniła zainteresowanym dostęp, poprzez własną stronę internetową, do 
aktualnych informacji o bieżących wydarzeniach, a szczególnie możliwościach realizacji 
projektów z wykorzystaniem środków unijnych oraz pomocy w zakładaniu firmy. Dla 
najlepszych przedsiębiorców Rada Miejska we Włoszczowie (dalej: Rada) przyznawała tytuł 
„Zasłużony dla Gminy Włoszczowa”, co może stanowić zachętę do inwestowania  
i tworzenia marki Gminy.  
Gmina nie korzystała natomiast z innych form wspierania przedsiębiorczości, nie 
występowała z inicjatywą rozpoznawania potrzeb kształcenia zawodowego pod kątem 
lokalnych przedsiębiorców, nie współpracowała z powiatowym urzędem pracy, nie 
prowadziła bezpośrednich działań wspierających starania przedsiębiorców przy aplikowaniu 
o środki unijne. 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według 
proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego 
obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
 

Ocena ogólna 
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W okresie objętym kontrolą, w Gminie nastąpiła poprawa podstawowych wskaźników 
rozwoju gospodarczego, w tym m.in. spadł poziom bezrobocia, wzrosła liczba podmiotów 
nowo zarejestrowanych oraz podmiotów gospodarczych przypadająca na 10 tys. 
mieszkańców w wieku produkcyjnym.  
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że brak wskazania konkretnych działań  
i wskaźników w ramach działań priorytetowych, będzie utrudniać i wręcz uniemożliwiać 
prowadzenie bieżącego monitoringu i oceny realizacji celu głównego Strategii w przyjętym, 
co najmniej dwuletnim, okresie jej oceny. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
Gmina jest jednostką miejsko-wiejską, położoną w województwie świętokrzyskim,  
w powiecie włoszczowskim w skład której, wraz miastem Włoszczowa, wchodzi 25 sołectw. 
Powierzchnia Gminy wynosi 253,7 km². Przez Gminę przechodzi linia kolejowa o znaczeniu 
międzynarodowym tj. Centralna Magistrala Kolejowa Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie 
(CMK) oraz droga wojewódzka nr 786 Kielce – Częstochowa. Dominującym rodzajem 
gruntów są grunty rolne i leśne stanowiące odpowiednio 52% oraz 39% powierzchni Gminy. 
Liczba ludności wg stanu na 31 maja 2017 r. wynosiła 19.814 osób. Działalność 
gospodarczą na terenie Gminy według stanu na 31 grudnia 2016 r. prowadziło  
1.527 podmiotów gospodarczych, w tym 1.126 (73,7%) to mikroprzedsiębiorstwa2 

 (dowód: akta kontroli str. 4-5, 82-83) 

 

1. Warunki wspierania przedsiębiorczości w gminie. 

1.1. W Urzędzie Gminy nie wyznaczono komórki organizacyjnej ze wskazaniem wprost 
obowiązków w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, współpracy i pomocy przedsiębiorcom. 
Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy3, realizacja zadań 
w zakresie działalności gospodarczej, w tym wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji 
oraz funkcji informacyjnej dla przedsiębiorców, należała do jednej osoby zatrudnionej na 
„stanowisku ds. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i Centralnej Ewidencji  
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)”, usytuowanym w Wydziale Spraw 
Obywatelskich. Jak poinformował Zastępca Burmistrza Sławomir Owczarek, potencjalny 
przedsiębiorca może uzyskać tam informację o ewentualnych obowiązkach i procedurach 
związanych z otwarciem działalności gospodarczej od jej zarejestrowania aż po złożenie 
deklaracji dotyczących opłat i podatków oraz wymaganych zezwoleń w związku  
z prowadzoną działalnością. 
Urząd Gminy nie posiadał informacji, ilu przedsiębiorców i w jakim zakresie skorzystało  
z pomocy osoby zatrudnionej na ww. stanowisku pracy, gdyż nie prowadzono ewidencji 
przedsiębiorców korzystających z tego typu pomocy. 

Rada nie powołała komisji ds. spraw wspierania przedsiębiorczości i współpracy  
z przedsiębiorcami, jak również żadna z pięciu komisji stałych powołanych w Radzie nie 
miała przypisanych zadań dotyczących wspierania przedsiębiorczości i współpracy  
z przedsiębiorcami. 
Przewodniczący Rady – Grzegorz Dudkiewicz poinformował, że z przeprowadzonych 
dotychczas analiz nie wynikała potrzeba powołania dodatkowej komisji. Nie występowały 
również problemy, czy też potrzeby, których realizacja wymagałaby powołania komisji, 
której zadaniem byłoby dbanie przede wszystkim o wspieranie przedsiębiorczości. 

 (dowód: akta kontroli str. 315, 363-367384-385) 

1.2. Narzędziem planistycznym i prawno-administracyjnym Gminy w latach 2014-2017 były: 
Strategia Rozwoju Gminy Włoszczowa (dalej: Strategia) przyjęta uchwałą nr XIX/192/2001 

                                                      
2 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowane w Centralnej Ewidencji  
i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
3 Wprowadzony zarządzeniem nr 120.44.2012. Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 27 czerwca 
2012 r. 
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Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2001 r.4 i Strategia, przyjęta uchwałą nr XII/104/15 Rady 
Miejskiej z dnia 21 grudnia 2015 r.  
Cel generalny obowiązującej w latach 2001-2014 Strategii pn. „Stworzenie warunków 
stymulujących wzrost jakości życia społeczności lokalnej” został określony na podstawie 
przede wszystkim analizy SWOT5. W celu jego realizacji wyodrębniono osiem celów 
operacyjnych, z których jeden pod nazwą „Baza ekonomiczna” dotyczył spraw 
gospodarczych i przedsiębiorczości takich jak: 
− tworzenie warunków stymulujących powstawanie nowych miejsc pracy; 
− wykorzystanie potencjału miejscowych podmiotów gospodarczych do stabilizacji rynku 

pracy;  
− organizacji systemów doradztwa i informacji gospodarczej; 
− utworzenia inkubatora przedsiębiorczości; 
− utworzenia funduszu zabezpieczającego przedsiębiorców przed ryzykiem;  
− szkolenia kadr przedsiębiorców uwzględniające realia gospodarki rynkowej; 
− przygotowania ofert lokalizacyjnych przedsiębiorczości; 
− stworzenia preferencyjnego systemu zachęt dla inwestorów; 
− wspomagania innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw. 

(dowód: akta kontroli str. 6-50) 

Opracowanie Strategii na lata 2015-2024 poprzedzało zorganizowanie konferencji  
z udziałem m.in. przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, sporządzenie „Diagnozy 
Strategicznej na potrzeby opracowania Strategii” oraz „Raportu z badania opinii 
mieszkańców na potrzeby opracowania Strategii”. 
„Diagnoza Strategiczna” zawiera takie zagadnienia jak: charakterystyka Gminy tj. rys 
historyczny i położenie, dziedzictwo kulturowe, środowisko przyrodnicze, ludność  
i zagadnienia społeczne w latach 2003-2013 (powierzchnia i stan ludności na tle wybranych 
jednostek terytorialnych, struktura ludności, saldo migracji, poziom i strukturę bezrobocia), 
budżet Gminy w latach 2003-2013 (analiza dochodów i wydatków), oświata (wykaz szkół  
i przedszkoli prowadzonych przez Gminę), zagospodarowanie przestrzenne, zmiany  
w liczbie podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy w latach 2003-2013, 
infrastruktura techniczna i mieszkalnictwo (infrastruktura sieci, infrastruktura drogowa, linie 
kolejowe, turystyka). Przedstawiono również Gminę na tle wybranych gmin województwa 
świętokrzyskiego poprzez porównanie takich danych jak: podmioty gospodarcze wpisane do 
rejestru REGON, przyrost naturalny, dochody i wydatki (ogółem, majątkowe, na ochronę 
zdrowia, oświatę i wychowanie, kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego itp.). 

W części programująco-strategicznej zawarto analizę SWOT obszarów problemowych. 
Strategia określa dwa cele główne, z których jeden (cel nr 2) pn. „Włoszczowa jest Gminą 
przedsiębiorczą” jest powiązany z jednym z czterech celów szczegółowych dotyczących 
rozwoju gospodarczego pn. „Wzrost aktywności gospodarczej”. Cel ten ma być realizowany 
poprzez następujące działania priorytetowe: 
1) „Wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców” polegające na: 
− pobudzaniu tworzenia oraz rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw – termin realizacji 

do końca 2024 r.; 
− wykreowaniu specjalizacji gospodarczej regionu – termin realizacji do końca 2024 r.; 
− utworzeniu „Inkubatora Przedsiębiorczości” – termin realizacji do końca 2024 r.; 
− zapewnieniu terenów pod rozwój lokalnego handlu i usług – termin realizacji do końca 

2019 r.; 
− zagospodarowaniu pod działalność gospodarczą terenów zlokalizowanych w obrębie 

peronu Włoszczowa Północ – termin realizacji do końca 2024 r. 

2) „Przygotowanie i kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych” – polegające na: 
− wyznaczeniu i kompleksowym uzbrojeniu terenów inwestycyjnych – termin realizacji do 

końca 2019 r.; 

                                                      
4 Strategia obowiązująca do czasu uchwalenia Strategii z 21 grudnia 2015 r. 
5 skrót od angielskich wyrazów: strenghts (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities 
(szanse) oraz threats (zagrożenia). 
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− stworzeniu oferty inwestycyjnej, m.in. poprzez wprowadzenie terenów do Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej – termin realizacji do końca 2024 r. 

Jako źródła finansowania ww. działań wskazano środki unijne (Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Program Operacyjny Inteligentny 
Rozwój 2014-2020), za wyjątkiem działania „Stworzenie oferty inwestycyjnej, m.in. poprzez 
wprowadzenie terenów do specjalnej strefy ekonomicznej”, które planuje się zrealizować  
z własnych środków. 

(dowód: akta kontroli str. 51-178) 

1.3. Gmina posiada Program Rewitalizacji Gminy Włoszczowa na lata 2016-2024 (dalej: 
Program Rewitalizacji) przyjęty uchwałą nr XXV/213/17 Rady z dnia 28 marca 2017 r. 
W Programie Rewitalizacji zidentyfikowano potrzeby w zakresie przezwyciężania zjawisk 
kryzysowych w sferze społecznej, gospodarczej i środowiskowej. 
Potrzeby wskazane w Programie dotyczyły zwiększenia oraz pobudzenia przedsiębiorczości 
mieszkańców obszaru rewitalizacji w zakresie handlu i usług; wspierania rozwoju 
działalności gospodarczej przedsiębiorstw i/lub zakładania nowych działalności 
gospodarczych na obszarze rewitalizacji, tworzenie warunków do rozwoju współpracy 
międzysektorowej (sektor publiczny oraz prywatny).   

Program Rewitalizacji określał dwa cele rewitalizacji, tj.: 
1) Wzmocnienie kapitału społecznego Gminy poprzez integrację i aktywizację 
mieszkańców. 
2) Stworzenie atrakcyjnego i bezpiecznego miejsca do mieszkania, wypoczynku i rekreacji  
z rozwiniętymi funkcjami centrotwórczymi. 

W ramach tych celów przyjęto do realizacji jedenaście projektów podstawowych. 

Program Rewitalizacji zakłada m.in., że wpływ na rozwój gospodarczy i przedsiębiorczość 
będą mieć niżej wymienione projekty: 
− kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – termin realizacji do końca 2020 r.; 
− wzmocnienie kompetencji i rozwój małych organizacji pozarządowych – termin realizacji 

do końca 2020 r.; 
− modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego – termin realizacji do końca 2021 r., 
− budowa przedszkola gminnego z oddziałem integracyjnym we Włoszczowie – termin 

realizacji do końca 2018 r.; 
− kompleksowa i zindywidualizowana aktywizacja społeczno-zawodowa osób 

bezrobotnych na terenie Gminy. 
Uzupełnieniem podstawowych projektów rewitalizacyjnych jest osiem projektów 
uzupełniających, w tym projekt „Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia 
przedsiębiorczości mieszkańców” (termin realizacji do końca 2024 r.) polegający przede 
wszystkim na pomocy w zakresie pozyskiwania środków finansowych na rozpoczęcie  
i rozwój działalności gospodarczej na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. 

Gmina nie opracowała innych dokumentów o charakterze programowym bądź strategicznym, 
takich jak program wspierania przedsiębiorczości czy strategia promocji Gminy.  

(dowód: akta kontroli str. 179-212) 

1.4. W Gminie obowiązywało „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta i Gminy Włoszczowa” (dalej: Studium), przyjęte uchwałą  
nr XXV/242/02 Rady z dnia 20 marca 2002 r. i zmienione uchwałą nr VII/48/11 Rady z dnia  
12 maja 2011 r.  
W Studium zawarto charakterystykę Gminy, diagnozę stanu istniejącego zagospodarowania 
terenu oraz funkcjonalno-przestrzenne kierunki rozwoju Gminy. Przedmiotem dokonanej  
w 2011 r. zmiany Studium było m.in. wyznaczenie terenu dla urządzeń infrastruktury 
technicznej oraz wyznaczenie nowych terenów pod zabudowę usług sportu i rekreacji dla 
miasta Włoszczowa, jak również wyznaczenie nowych terenów pod zabudowę zagrodową, 
przemysłową i infrastrukturę techniczną w poszczególnych sołectwach.  
W Studium określono obszary, dla których sporządzenie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego (dalej: MPZP) jest obowiązkowe. Obowiązek ten 
dotyczył terenów górniczych „Czarnca” oraz „Żelisławice”, dla których MPZP zostały 
opracowane. 
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(dowód: akta kontroli str. 213-230) 

Na obszarze Gminy obowiązywało siedem MPZP obejmujących powierzchnię 3.815,65 ha, 
co stanowiło 15,0% powierzchni Gminy wynoszącej 25.372 ha. 
Z powierzchni objętej MPZP 3.786 ha (99,22%) dotyczyło obszaru lasów i terenów 
przeznaczonych do zalesień; 9,05 ha (0,24%) terenów przeznaczonych pod budownictwo 
mieszkaniowe; 2,8 ha (0,08%) terenu przeznaczonego pod dom pomocy społecznej;  
13,06 ha (0,34%) terenu przeznaczonego na działalność górniczą oraz 4,74 ha (0,12%) 
przeznaczonego na inną działalność gospodarczą. 
W okresie objętym kontrolą (w dniu 23 czerwca 2015 r.) Rada uchwaliła jeden z ww. MPZP 
dotyczący działki o powierzchni 3,94 ha z przeznaczeniem jej na rozbudowę zakładu 
betoniarskiego. Poprzednie MPZP pochodziły: dwa z 1998 r. oraz po jednym z 2001 r.,  
2006 r., 2010 r. oraz 2011 r. 
Uchwały Rady Miasta Włoszczowa dotyczące MPZP zostały udostępnione na stronie BIP 
Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 231-235) 

W latach 2014-2017 wpłynęły dwa wnioski o opracowanie (zmianę) MPZP. Pierwszy 
wniosek z dnia 17 lipca 2014 r. dotyczył przeznaczenia części działki pod zalesienie. 
Wnioskodawcy udzielono odpowiedzi, iż zgodnie z obowiązującym planem zalesień 
przedmiotowa część działki znajduje się w terenach leśnych planowanych i może być 
zalesiona. 
Drugi wniosek z dnia 7 czerwca 2017 r. dotyczył zmiany przeznaczenia działki z zalesionej 
pod zabudowę mieszkaniową. Wnioskodawcy udzielono odpowiedzi, że został on 
zarejestrowany w rejestrze wniosków i będzie rozpatrywany w przypadku przystąpienia do 
sporządzania MPZP. 

(dowód: akta kontroli str. 236-237) 

1.5. Urząd Gminy nie opracował „Schematu Obsługi Inwestora” uwzględniającego wsparcie 
inwestora/przedsiębiorcy na każdym etapie procesu inwestycyjnego (np. etap udzielenia 
informacji, przekazania materiałów, pozyskania informacji zwrotnej od potencjalnego 
inwestora, skrócenia toku procedur urzędowych), aż do momentu sfinalizowania inwestycji. 

 Burmistrz poinformował, że Urząd nie jest dużą jednostką organizacyjną. Dotychczasowy 
schemat organizacyjny opracowany został w taki sposób, aby optymalizować koszty 
osobowe przy jednoczesnym zagwarantowaniu kompleksowej obsługi klienta. W obecnie 
funkcjonującym schemacie organizacyjnym jest wydzielone stanowisko do obsługi 
przedsiębiorców, z którego zainteresowany klient kierowany jest do właściwych komórek 
organizacyjnych i powinien uzyskać niezbędne informacje oraz pomoc związaną  
z procesem inwestycyjnym. Czynnikiem decydującym o braku schematu obsługi inwestora 
jest przede wszystkim fakt, iż nie było zgłaszanych potrzeb w tym zakresie. 

1.6. Gmina nie powołała ani nie współuczestniczyła w powołaniu instytucji otoczenia 
biznesu takich jak: Fundusz Poręczeń Kredytowych, Fundusz Pożyczkowy, Ośrodek 
Wspierania Przedsiębiorczości, Inkubator Przedsiębiorczości, Centrum Informacyjne, 
Agencja Rozwoju Lokalnego, Park Technologiczny, Przemysłowy.  

Kontrola wykazała, że w latach 2014-2017 (do 31 lipca) przedsiębiorcy nie występowali  
o udzielenie im przez Gminę pomocy w zakresie poręczeń, gwarancji i pożyczek. W okresie 
objętym kontrolą Gmina nie planowała w budżecie środków finansowych na powyższy cel. 

 (dowód: akta kontroli str. 267, 315, 339-340, 362) 

 1.7. Gmina nie występowała z inicjatywą rozpoznawania potrzeb kształcenia zawodowego 
pod kątem lokalnych przedsiębiorców. Na terenie Gminy kształcenie zawodowe odbywa się 
w placówkach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Włoszczowski. Są to: 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 we Włoszczowie oraz Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 3 we Włoszczowie. Ponadto, kształcenie zawodowe realizowane 
jest także w niepublicznej placówce - Zakładzie Doskonalenia Zawodowego Kielcach, 
Oddział we Włoszczowie. 
Zastępca Burmistrza poinformował, że Gmina dostrzega konieczność zmian i dostosowania 
zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy i proces ten jest stopniowo wdrażany przez 
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ww. szkoły, natomiast kwestie przekwalifikowania zawodowego należą do zadań 
Powiatowego Urzędu Pracy. 

Przedstawiciele Urzędu Gminy uczestniczyli w pracach Powiatowej Rady Zatrudnienia  
w latach 2010-2014 i brali udział m.in. w takich działaniach jak: ocena racjonalności 
gospodarki środkami Funduszu Pracy, opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu 
Pracy, składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków 
kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie. Burmistrz podał, że od 
2015 r., tj. od chwili gdy w związku ze zmianą przepisów jako organ opiniodawczo-doradczy 
w sprawach polityki rynku pracy Starosty Włoszczowskiego funkcjonuje Powiatowa Rada 
Rynku Pracy, Starosta nie zwrócił się do Gminy o zgłoszenie kandydata do jej składu  
i przedstawiciele Gminy nie są zapraszani na jej posiedzenia. 

 (dowód: akta kontroli str. 316, 336-337, 339-341) 

1.8. W okresie objętym kontrolą Gmina nie wyznaczała i nie uzbrajała nowych terenów 
inwestycyjnych ani nie prowadziła działań zmierzających do pozyskania gruntów od 
prywatnych właścicieli pod zagospodarowanie inwestycyjne. 
Zastępca Burmistrza podał, że Gmina nie posiada własnych terenów oraz nie ma zaplecza 
mieszkaniowego dla potencjalnych przedsiębiorców. Barierę stanowi również brak środków 
finansowych. Gmina realizuje przede wszystkim zadania własne zaspokajające podstawowe 
potrzeby ogółu mieszkańców. 

(dowód: akta kontroli str. 345, 352)  

1.9. W okresie objętym kontrolą na terenie Gminy realizowano inwestycje mogące 
pośrednio służyć poprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej lub 
podnoszeniu ich atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów, takie jak budowa i przebudowa 
dróg, budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz oświetlenia ulicznego. Przy realizacji 
ww. inwestycji, Gmina korzystała z zewnętrznych źródeł finansowania. 

Do dnia zakończenia kontroli, Gmina posiadała nieruchomości gruntowe o łącznej 
powierzchni 5,00 ha we Włoszczowie w podziale na 3,5 ha oraz 1,5 ha znajdujące się  
w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków oraz hale magazynowe w miejscowości Konieczno  
o łącznej powierzchni 838 m². Według informacji uzyskanych od Burmistrza, obiekty były  
w złym stanie technicznym i wymagały kapitalnego remontu, aby mogły być przedmiotem 
dzierżawy lub najmu.  
Gmina posiada dostęp do gazociągu, z którego mogą korzystać zarówno mieszkańcy jak  
i przedsiębiorcy.  
Długość dróg publicznych kategorii gminnej w obszarze administracyjnym miasta 
Włoszczowa wynosiła 19,8 km oraz poza obszarem administracyjnym 42,2 km.  
Gmina dysponowała siecią wodociągową z której korzysta 91,5% mieszkańców  
i kanalizacyjną z której korzysta 65,8% mieszkańców, z tego na obszarze miejskim 
odpowiednio 99,8% oraz 98,6%, a na obszarze wiejskim odpowiednio 82,5% oraz 29,9%. 
Długość sieci wodociągowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosiła 203,5 km,  
z tego na obszarze miejskim 85,9 km oraz obszarze wiejskim 117,6 km. Długość czynnej 
sieci kanalizacyjnej (bez przykanalików) na terenie Gminy wynosiła 86,6 km, z tego na 
obszarze miejskim 47,3 km oraz wiejskim 39,3 km.  
Gmina posiada za pośrednictwem 5 nadajników, punkty dostępowe do Internetu HotSpot  
w standardzie IEEE 802.11b/g. Pasmo dla każdego użytkownika jest ograniczone do  
256 kb/s a czas trwania sesji do 30 minut. Internet został zbudowany w 2010 r. i działał  
w latach 2014-2017. Poza tym, Gmina objęta jest Siecią Szerokopasmową Polski 
Wschodniej Województwa Świętokrzyskiego, wybudowaną w ramach Programu Rozwój 
Polski Wschodniej. 
W okresie objętym kontrolą przedsiębiorcy z terenu Gminy nie zgłaszali wniosków  
o dostosowanie istniejącej infrastruktury do ich potrzeb. Z informacji uzyskanej od Zastępcy 
Burmistrza wynika, że inwestycje drogowe były inicjowane głównie przez mieszkańców 
Gminy i radnych. 

(dowód: akta kontroli str. 285-314 344, 387-388) 

1.10. W okresie objętym kontrolą, Gmina nie realizowała inwestycji w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego w związku ze wspieraniem przedsiębiorczości. Burmistrz 
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poinformował, że w ww. okresie nie wpływały oferty od prywatnych przedsiębiorców z terenu 
Gminy z propozycją realizacji zadań publicznych w ramach partnerstwa publiczno-
prywatnego. 

(dowód: akta kontroli str. 267-268) 

1.11. Gmina nie stosowała preferencyjnych stawek podatkowych w podatku od 
nieruchomości i w podatku od środków transportowych dla przedsiębiorców. Stawki 
podatkowe określone przez Radę były niższe od maksymalnych ustalonych przez Ministra 
Finansów i jednakowe dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 
Dla okresu objętego kontrolą Rada Miasta podejmowała uchwały w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych w latach 2011, 2014 i 2015. 
Wysokość stawek tego podatku nie ulegała zmianom. 

Rada Miasta podejmowała uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na lata 2012, 2014, 2015 i 2016. Wysokość stawki za 1 m² powierzchni 
użytkowej budynków lub ich części związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej nie uległa zmianie i cały czas wynosiła 19,08 zł. 
Zasady najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy regulowała uchwała Rady 
Miejskiej nr XLIII/339/10 z 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub 
wynajmowania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.  
W okresie objętym kontrolą realizowano cztery umowy dzierżawy nieruchomości będących 
własnością Gminy. Badanie ww. umów wykazało, że Gmina nie stosowała dla 
przedsiębiorców preferencyjnych stawek dzierżawy. 

 (dowód: akta kontroli str. 238-284) 

1.12. Gmina nie posiadała oferty dla początkującego przedsiębiorcy oraz nie udzielała 
bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności 
gospodarczej. 
Burmistrz poinformował, że Gmina oferowała nieruchomości przeznaczone do prowadzenia 
działalności gospodarczej do najmu lub dzierżawy w trybie przetargu nieograniczonego lub 
bezprzetargowo – zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady. Tryb przetargowy 
zapewniał równe warunki dla zainteresowanych. Do czasu kontroli Gmina nie posiadała 
wolnych lokali przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej. 

 (dowód: akta kontroli str. 339-340, 386-387) 

1.13. W okresie objętym kontrolą Gmina nie podejmowała działań dotyczących włączenia jej 
terenów do Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE). 
Zastępca Burmistrza poinformował, że budżet Gminy był przeznaczony na przygotowanie 
do aplikowania o środki zewnętrzne oraz wkład własny do pozyskanych środków 
zewnętrznych w celu realizacji projektów inwestycyjnych na terenie Gminy. W związku 
z powyższym Gmina nie posiadała odpowiednich środków na zakup i uzbrojenie terenów 
inwestycyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 352-353) 

1.14. W okresie objętym kontrolą, Gmina nie prowadziła bezpośrednio działań 
wspierających przedsiębiorców już funkcjonujących na terenie Gminy np. na rzecz absorbcji 
środków unijnych, pomocy przy aplikowaniu o środki unijne, zakładaniu stowarzyszeń 
przedsiębiorców, pomocy w rekrutacji i szkoleniu pracowników z terenu Gminy, 
upowszechnianiu informacji, w tym poradników dla przedsiębiorców, promocji dobrych 
praktyk itp.  
W czerwcu 2017 r. Gmina podjęła działania i rozstrzygnęła6 konkurs na wyłonienie partnera 
spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu 
pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej  
i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, 
rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców” w ramach dwuetapowego konkursu 
zamkniętego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. 

                                                      
6 Konkurs został rozstrzygnięty 27 czerwca 2017 r.  
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W ramach działań wspierających przedsiębiorców rozpowszechniano informacje 
otrzymywane z CEIDG dotyczące takich spraw jak możliwość załatwiania spraw przez 
internet, opłacania składek ZUS dla przedsiębiorców rozpoczynających, wznawiających lub 
zawieszających działalność gospodarczą itp. 

 (dowód: akta kontroli str. 352-361, 372-382) 

1.15. Gmina współpracowała i wspierała trzy stowarzyszenia: Lokalną Grupę Działania 
„Region Włoszczowski”; Lokalną Grupę Rybacką „Między Nidą a Pilicą”; Świętokrzyską 
Rybacką Lokalną Grupę Działania. Celem ww. stowarzyszeń było działanie na rzecz 
rozwoju gospodarczego, szczególnie poprzez pozyskiwanie środków unijnych na realizację 
projektów związanych z rozwojem obszarów ich działania. Jako członek wymienionych 
stowarzyszeń, Gmina w każdym z nich posiadała swojego przedstawiciela i brała czynny 
udział w konsultacjach dokumentów strategicznych poszczególnych podmiotów. 

1.16. Gmina udostępniała w serwisie internetowym, w zakładkach pn.  „aktualności”  
i „gospodarka” informacje przydatne przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności 
gospodarczej. Informacje dotyczyły m.in. takich zagadnień jak: 
− oferta dla inwestorów - zaproszenie do inwestowania z uzasadnieniem dlaczego warto 

zainwestować w Gminie; 
− zaproszenia dla przedsiębiorców od „Lokalnej Grupy Działania Region Włoszczowski” 

oraz „Lokalnej Grupy Rybackiej” do pozyskiwania środków unijnych. Opublikowano 
harmonogramy spotkań oraz wzory dokumentów; 

− ogłoszenie o rozpoczęciu przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania „Wokół Łysej 
góry” projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”, na podstawie umowy 
podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach w ramach Regionalnego 
Programu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wraz  
z informacją o projekcie; 

− ogłoszenia o pomocy oferowanej przez różne podmioty w zakładaniu własnej 
działalności gospodarczej współfinansowane ze środków unijnych; 

− bezpłatne konsultacje na temat pozyskiwania dotacji. 
 (dowód: akta kontroli str. 345-351, 421-435, 446-474) 

1.17. W kontrolowanym okresie Gmina nie podejmowała współpracy z Powiatowym 
Urzędem Pracy we Włoszczowie (dalej: PUP) związanej ze wsparciem rozwoju 
przedsiębiorczości, natomiast współpracowała ze Świętokrzyską Wojewódzką Komendą 
OHP w Kielcach i Punktem Pośrednictwa Pracy we Włoszczowie. 
Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że z inicjatywą współpracy nie wystąpił PUP, którego jednym 
z podstawowych zadań jest działalność w tym obszarze. Biorąc jednak pod uwagę fakt, 
iż siedziba PUP jest na terenie działania Gminy, na stronie Urzędu Gminy został 
umieszczony baner PUP. Poinformował ponadto, że Gmina skupiła się na realizacji zadań 
własnych polegających na tworzeniu korzystnych warunków do podejmowania  
i wykonywania działalności gospodarczej min. w zakresie infrastruktury drogowej, 
wodociągów i kanalizacji. 
Gmina dofinansowuje i uczestniczy w odbywających się raz w roku Targach Edukacji 
i Pracy we Włoszczowie. 

(dowód: akta kontroli str. 316, 318) 

 1.18. Gmina prowadziła badania oraz zbierała informacje odnośnie oczekiwań 
mieszkańców w zakresie poprawy warunków ich życia na etapie opracowania Strategii. 
Mieszkańcy wypowiadali się i ocenili: jakość infrastruktury technicznej, dostęp do usług, 
stopień rozwoju bazy sportowo rekreacyjnej, ofertę placówek kultury, promocję Gminy, 
kwalifikacje zawodowe ludności, połączenia komunikacyjne wewnątrz Gminy, walory 
turystyczno-krajobrazowe, dostępność usług noclegowych i gastronomicznych, jakość  
i dostępność świadczeń medycznych, skuteczność władz lokalnych. 
Większość mieszkańców uznała, że głównym kierunkiem rozwoju Gminy powinny być 
inwestycje w miejsca pracy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców 

(dowód: akta kontroli str. 106-113) 

 1.19. Zastępca Burmistrza poinformował, że Gmina podejmowała działania w celu 
pozyskania nowych inwestorów spoza terenu Gminy m.in. poprzez promocję regionu 
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i podkreślanie jego walorów. Burmistrz w udzielanych wywiadach, w wystąpieniach 
publicznych zachęcał do rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy. Jednym 
z elementów „przyciągnięcia” nowych inwestorów jest promocja dużych firm działających na 
terenie Gminy. 

W listopadzie 2016 r. Gmina wraz z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego była 
współgospodarzem międzynarodowej misji gospodarczej czternastu przedsiębiorców i izb 
gospodarczych z siedmiu krajów. Misja odwiedziła pięć największych firm znajdujących się 
na terenie Gminy. 

W kwietniu 2017 r. przedsiębiorcy z Arabii Saudyjskiej z branży energetycznej i budowlanej 
przebywający we Włoszczowie odwiedzili największe zakłady produkcyjne Gminy oraz 
spotkali się z Burmistrzem i Skarbnikiem. 

W dniu 29 czerwca 2016 r. Rada Miejska pojęła uchwałę w sprawie ustanowienia tytułów 
„Honorowy Obywatel Gminy Włoszczowa” i „Zasłużony dla Gminy Włoszczowa”. Drugi  
z ww. tytułów jest przyznawany za zasługi dla rozwoju Gminy w dziedzinie: gospodarczej, 
naukowej, społecznej, kulturalnej, sportowej, ochrony środowiska, promocji Gminy w kraju  
i za granicą. W 2016 r. tytuł ten otrzymały cztery największe zakłady pracy działające na 
terenie Włoszczowy. 

Gmina nie zawierała porozumień na rzecz gospodarczej promocji miasta z jednostkami 
wyspecjalizowanymi w tym zakresie takimi jak Polska Agencja Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych S.A. 

(dowód: akta kontroli str. 316-317, 319-335, 417-420, 442-445) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

W opracowanej przez Gminę Strategii wskazane zostały długofalowe cele dotyczące rozwoju 
przedsiębiorczości, określono również działania priorytetowe ukierunkowane na wspieranie 
lokalnej przedsiębiorczości. Gmina prowadziła stabilną politykę podatkową, realizowała 
inwestycje infrastrukturalne, udzielała informacji dotyczących możliwości prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz zapewniła dostęp poprzez stronę internetową, do aktualnych 
informacji o możliwościach realizacji projektów z wykorzystaniem środków unijnych oraz  
o pomocy w zakładaniu firmy. Poza ww., Gmina nie korzystała z innych form wspierania 
przedsiębiorczości, m.in. nie występowała z inicjatywą rozpoznawania potrzeb kształcenia 
zawodowego pod kątem lokalnych przedsiębiorców, nie współpracowała z powiatowym 
urzędem pracy, nie prowadziła bezpośrednich działań wspierających starania 
przedsiębiorców przy aplikowaniu o środki unijne. 

 

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

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

(dowód: akta kontroli str. 363-371). 
2.2. W Strategii obowiązującej w latach 2001-2014 nie określono zasad zarządzania 
Strategią i monitoringu jej realizacji. Z treści pkt. 7 przedmiotowego dokumentu „Wnioski 
dotyczące dalszych prac nad strategią rozwoju” wynika, że niezbędna jest dalsza praca nad 
stworzeniem nowego dokumentu. 

(dowód: akta kontroli str. 7-50). 

2.3. W Części wdrożeniowej Strategii7 określone zostały zasady ewaluacji i monitoringu 
oraz wskaźniki realizacji jej celów głównych. W dokumentach planistycznych Gminy, do 
czasu zakończenia kontroli, nie określono konkretnych działań i wskaźników stopnia ich 

                                                      
7 Na lata 2015-2024 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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realizacji dotyczących m.in. pobudzania tworzenia oraz rozwoju mikro i małych 
przedsiębiorstw; wykreowania specjalizacji gospodarczej regionu, zagospodarowania pod 
działalność gospodarczą terenów zlokalizowanych w obrębie peronu Włoszczowa Północ, 
poza określeniem końcowego terminu ich realizacji (przeważnie w 2024 r.). 
Za wdrożenie Strategii odpowiedzialny był Burmistrz, natomiast za prowadzenie 
monitorowania i ewaluacji – Zespół Strategiczny, powołany przez Burmistrza na etapie 
opracowania Strategii8. Zespół ma się zbierać co najmniej raz na dwa lata, a do jego zadań 
należy m.in.: 
− przedstawienie wniosków z realizacji poszczególnych celów priorytetowych; 
− monitorowanie oraz ocena wdrażania poszczególnych działań; 
− sformułowanie wniosków i zaleceń odnośnie wprowadzenia usprawnień w kwestii 

wdrażania Strategii; 
− opracowanie sprawozdań z posiedzeń. 
Sprawozdanie Zespołu ma być przedstawiane Radzie Miejskiej, której zadaniem jest ocena 
realizacji Strategii, analizowanie i zatwierdzanie wniosków o zmianę jej treści lub 
aktualizację oraz uwzględnianie zadań zaplanowanych do realizacji przy przyjmowaniu 
budżetu Gminy oraz wieloletnich planów inwestycyjnych lub innych dokumentów 
strategicznych o znaczeniu lokalnym. Informacje na temat realizacji Strategii mają być 
przekazywane mieszkańcom Gminy, jak również wszystkim zainteresowanym za 
pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy, a także podczas spotkań z różnymi 
grupami społecznymi, w tym z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami 
pozarządowymi itp. 

Do czasu zakończenia kontroli nie odbyło się posiedzenie Zespołu. Nie sporządzono 
również dokumentacji z prowadzonego monitoringu.  

2.4. Zaprezentowane w Strategii podstawowe wskaźniki monitorowania realizacji Celu 
głównego nr 2 pn. „Włoszczowa gminą przedsiębiorczą” przedstawiają się następująco: 
1) Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 10 tys. mieszkańców wynosiła 
w 2008 r. – 22, w 2013 r. – 33 przy średniej dla województwa na koniec 2013 r. – 29  
i średniej krajowej – 32. 
2) Udział (%) dochodów własnych w dochodach ogółem w 2008 r. – 9,4, w 2013 r. – 9,8, 
przy średniej dla województwa na koniec 2013 r. – 11,3 i średniej krajowej– 8,8.  
3) Udział (%) bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym  
w 2008 r. – 22, w 2013 r. – 33 przy średniej dla województwa na koniec 2013 r. – 29  
i średniej krajowej – 32.  
4) Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w 2009 r. – 67,  
w 2013 r. – 59 przy średniej dla województwa na koniec 2013 r. – 75 i średniej krajowej  
– 95. 
5) Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności w 2009 r. – 668, w 2013 r.  
– 754 przy średniej dla województwa na koniec 2013 r. – 866 i średniej krajowej – 1057.  
6) Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym w 2008 r. – 103,  
w 2013 r. – 120 przy średniej dla województwa na koniec 2013 r. – 138 i średniej krajowej  
– 167.  

 (dowód: akta kontroli str. 6-50, 115-176) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej nie stwierdzono 
nieprawidłowości: 

 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że przyjęcie wartości docelowej określonych  
w Strategii wskaźników realizacji Celu głównego nr 2 „Włoszczowa gminą przedsiębiorczą”, 
bez wskazania konkretnych działań priorytetowych i wskaźników ich monitorowania, będzie 
utrudniać prowadzenie bieżącego monitoringu i oceny realizacji celu głównego i celów 

                                                      
8 Zespół składa się z 17 członków będących: pracownikami Urzędu Gminy, reprezentantami 
jednostek organizacyjnych Gminy, reprezentantami organizacji pozarządowych i przedsiębiorców 
oraz reprezentantami Młodzieżowej Rady Miejskiej. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  



 

12 

szczegółowych Strategii w przyjętym, co najmniej dwuletnim, okresie. W dokumentach 
planistycznych Gminy do czasu zakończenia kontroli nie określono konkretnych działań  
i wskaźników stopnia realizacji działań priorytetowych dotyczących m.in. pobudzania 
tworzenia oraz rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw; wykreowania specjalizacji 
gospodarczej regionu, zagospodarowania pod działalność gospodarczą terenów 
zlokalizowanych w obrębie peronu Włoszczowa Północ.  

Zastępca Burmistrza oraz Przewodnicząca Zespołu Strategicznego – Agata Marcinkowska 
wyjaśnili, że posiedzenie Zespołu Strategicznego zaplanowano na październik 2017 r.  
z uwagi na fakt, iż 21 grudnia 2017 r. upływa okres dwóch lat od chwili przyjęcia 
przedmiotowego dokumentu. Zgodnie z zapisem Strategii Zespół będzie się zbierał 
przynajmniej raz na dwa lata. Z odbytych posiedzeń zostanie sporządzone sprawozdanie, 
które przewodniczący Zespołu przedstawi Radzie Miejskiej. Informacje na temat stanu 
realizacji Strategii będą przekazywane wszystkim zainteresowanym za pośrednictwem 
strony internetowej Urzędu Gminy a także podczas spotkań z różnymi grupami 
społecznymi.  
Poziom wskaźników monitorowania realizacji Strategii oraz rozwoju miasta sprawdzany 
będzie poprzez odnoszenie średnich dla Gminy z dwóch lat do średnich wartości liczonych 
z dwóch lat dla województwa i kraju. Kształtowanie się wskaźników będzie sprawdzane aż 
do roku 2023, tak jak założono w badanym dokumencie. 

Zdaniem NIK, precyzyjne określenie wartości bazowej i docelowej wskaźników ilościowych,  
podejmowanych działań jest konieczne dla uniknięcia dowolności w zakresie oceny 
skuteczności prowadzonych przez Gminę działań i postępu w osiąganiu założonych celów, 
a w konsekwencji dostosowania Strategii do zmieniających się warunków. 

(dowód: akta kontroli str. 175, 383) 

 

W ocenie NIK, prawidłowe zorganizowanie systemu monitoringu, umożliwiające ocenę 
postępu realizacji zakładanych celów, uwarunkowane jest określeniem dla wskaźników 
ilościowych tak ich wartości bazowej jak i docelowej, jak również przyjęciem wskaźników 
stopnia realizacji działań priorytetowych związanych z rozwojem przedsiębiorczości. 

 

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

3.1. W okresie objętym kontrolą Gmina realizowała przedsięwzięcia mające pośredni wpływ 
na rozwój przedsiębiorczości w zakresie: 
1) budowy wodociągów i kanalizacji oraz poprawy gospodarki wodnościekowej. Na ten cel 
wydatkowano: w latach 2013-2014 – 1.247,1 tys. zł; w latach 2014-2015 – 15.836,4 tys. zł; 
w latach 2015-2016 – 1.605,3 tys. zł. W latach 2017-2018 planowane są do zrealizowania 
inwestycje w kwocie 6.392,3 tys. zł. 
W latach 2014 – 2016 wybudowano 16,2 km sieci kanalizacyjnej, 2,7 km przykanalików, trzy 
przepompownie, 1,1 km. wodociągów. Zmodernizowano oczyszczalnię ścieków oraz 
wodociąg o długości 1,3 km, 
2) budowy, rozbudowy i remontów dróg, z tego na drogi gminne wydatkowano w: 2014 r.  
– 1.710,3 tys. zł, 2015 r. – 1.288,8 tys. zł 2016 r. – 2.517,9 tys. zł. Ponadto, dofinansowano 
do remontów dróg powiatowych w: 2014 r. –  298,0 tys. zł, 2015 r. – 150,0 tys. zł, 2016 r.  
– 426,6 tys. zł a do dróg wojewódzkich w: 2014 r. – 12,3 tys. zł, 2015 r. – 649 tys. zł, 2016 r. 
– 198,7 tys. zł. 

Gmina korzystała ze źródeł zewnętrznych przy realizacji inwestycji wspierających 
przedsiębiorczość dotyczących: 
1) Budowy i rozbudowy kanalizacji sanitarnej oraz uporządkowania gospodarki 
wodnościekowej na terenie Gminy a szczególnie aglomeracji Włoszczowa: 
− w latach 2013-2014  z funduszy unijnych – 888,2 tys. zł; 
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− w latach 2014-2015 z funduszy unijnych – 9.129,3 tys. zł oraz pożyczki  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)  
– 4.420,2 tys. zł; 

− w latach 2015-2016 z pożyczki z WFOŚiGW – 1.630,1 tys. zł. 
 
2) Realizacji Projektu e-Świętokrzyskie „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej  
z funduszy unijnych, w: 2014 r. – 64,4 tys. zł., 2015 r. – 208,2 tys. zł. 
3) Realizacji projektu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w I kwartale 2017 r.  
z funduszy unijnych w kwocie 684,3 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 285-313, 342-343) 

3.2. Na inne działania związane z rozwojem przedsiębiorczości Gmina wydatkowała:  
110,7 tys. zł, z tego w: 2014 r. – 30,5 tys. zł, 2015 r. – 30,5 tys. zł, 2016 r. – 30,5 tys. zł, 
2017 r. (I półrocze) –19,2 tys. zł. Wydatki te poniesiono na dofinansowanie stowarzyszeń 
Lokalna Grupa Rybacka „Między Nidą a Pilicą”, Lokalna Grupa Działania „Region 
Włoszczowski”, Świętokrzyska Lokalna Grupa Rybacka, których celem działania jest rozwój 
przedsiębiorczości w Gminie, w tym pozyskiwanie środków zewnętrznych. 

(dowód: akta kontroli str. 385) 

3.3. W listopadzie 2016 r. Gmina wraz z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego była 
współgospodarzem międzynarodowej misji gospodarczej czternastu przedsiębiorców i izb 
gospodarczych z siedmiu krajów. Misja odwiedziła pięć największych firm znajdujących się 
na terenie Gminy9. 
Zastępca Burmistrza poinformował, że była to okazja do wzajemnego poznania, wymiany 
doświadczeń pomiędzy firmami, wymagań i oczekiwań potencjalnych partnerów 
biznesowych a także zapowiedzi kontaktów biznesowych. 

W kwietniu 2017 r. przedsiębiorcy z Arabii Saudyjskiej z branży energetycznej i budowlanej 
przebywający we Włoszczowie odwiedzili największe zakłady produkcyjne Gminy oraz 
spotkali się z Burmistrzem i Skarbnikiem. 

Z informacji uzyskanej od Burmistrza wynika, że przedsiębiorcom z Arabii Saudyjskiej 
została przedstawiona oferta inwestycyjna, ze wskazaniem terenu który mógłby być 
wykorzystany na prowadzenie działalności gospodarczej wraz z informacją o zakresie 
pomocy jakiej Gmina mogłaby udzielić inwestorowi. 

(dowód: akta kontroli str. 418, 442-445 ) 

Gmina dofinansowuje i uczestniczy w odbywających się raz w roku Targach Edukacji 
i Pracy we Włoszczowie organizowanych przez Świętokrzyską Wojewódzką Komendę OHP 
w Kielcach. 

(dowód: akta kontroli str. 316, 318) 

Od 2016 r. Rada Miejska ustanowiła nadawanie tytułów „Honorowy Obywatel Gminy 
Włoszczowa” i „Zasłużony dla Gminy Włoszczowa”. W 2016 r. tytuł ten otrzymały cztery 
największe zakłady pracy działające na terenie Włoszczowy. 

(dowód: akta kontroli str. 316-317) 

Gmina nie korzystała z innych form wspierania przedsiębiorczości m.in. takich jak 
organizowanie spotkań i szkoleń poświęconych tematyce przedsiębiorczości. 

(dowód: akta kontroli str. 267-268, 316-317, 352-353, 417-418) 

3.4. Poziom bezrobocia (mierzony jako stosunek liczby bezrobotnych do liczby osób  
w wieku produkcyjnym) wykazywał w okresie 2013-201610 tendencję malejącą od 9,8%  
w 2013 r. do 5,7% w 2016 r. Wpływ na powyższe zmiany - zdaniem NIK - miały zdarzenia 
będące odzwierciedleniem sytuacji gospodarczej w kraju tj. malejąca liczba bezrobotnych  
i osób w wieku produkcyjnym. Ponadto wpływ na ww. poziom bezrobocia mogła mieć 
zwiększona liczba podmiotów gospodarczych przypadająca na 10 tys. mieszkańców  
w wieku produkcyjnym z 1.199 w 2013 r. do 1.252 w 2016 r. Nie bez wpływu na poziom 

                                                      
9 Effector S.A., Strunobet Migacz Sp. z o.o., ZPUE S.A., Stolbud S.A., Eco-Palnik. 
10 dane wg stanu na 31 grudnia każdego roku 
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bezrobocia miało również ujemne saldo migracji wewnętrznej11, które wynosiło  
– 130 osób w 2013 r., - 61 osób w 2014 r., - 84 osoby w 2015 r. oraz – 113 osoby w 2016 r.  
Spadkową tendencję wykazywały dochody własne (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) 
od 857,47 zł w 2013 r. do 834,72 zł w 2016 r. Spadkowi ulegały także dochody z CIT  
(w przeliczeniu na jednego mieszkańca) od 48,50 zł w 2013 r. do 43,94 zł w 2016 r., jednak 
najniższe dochody w kwocie 14,05 zł wystąpiły w 2014 r. z powodu zwrotu do 
Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach kwoty 274,4 tys. zł wynikającej  
z nadpłaty, która została spowodowana składanymi przez podatników korekt deklaracji.  
Wzrastały dochody z PIT (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) z 462,84 zł w 2013 r do 
573,16 zł w 2016 r.  
Zróżnicowane były natomiast wydatki majątkowe inwestycyjne, które wynosiły 170,10 zł  
w 2013 r., 251,57 zł w 2014 r., 221,98 zł w 2015 r. oraz 240,43 zł w 2016 r. 
Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wynosiła 493, z tego:  
118 w 2013 r., 139 w 2014 r., 130 w 2015 r. oraz 106 w 2016 r. 
Liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych wyniosła 438, z tego: 110 w 2013 r., 
119 w 2014 r., 103 w 2015 r. oraz 106 w 2016 r. 
W okresie objętym kontrolą wzrosła liczba podmiotów gospodarczych sektora prywatnego 
działających na terenie Gminy z 1.443 na koniec 2013 r. do 1.453 na koniec 2016 r.  
(o 0,69%), zmniejszyła się liczba przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą) odpowiednio z 1.133 do 1.126 (o 0,62%). Wzrosła natomiast 
liczba osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej 
odpowiednio z 310 do 327 (o 5,48%), z tego liczba spółek prawa handlowego odpowiednio 
z 61 do 64 (o 4,9%) 

(dowód: akta kontroli str. 389-401) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 

W ocenie NIK na poprawę podstawowych wskaźników dotyczących rozwoju gospodarczego 
Gminy miały wpływ czynniki makroekonomiczne, poparte działaniami prowadzonymi Gminę 
w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości, polegającymi przeważnie na 
realizowaniu inwestycji infrastrukturalnych. Spadł poziom bezrobocia, wzrosła liczba 
podmiotów nowo zarejestrowanych oraz liczba podmiotów gospodarczych przypadająca na 
10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym. W okresie objętym kontrolą Gmina wspierała 
przedsiębiorców przede wszystkim poprzez realizację inwestycji infrastrukturalnych, 
udzielanie informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej oraz zapewnienie 
dostępu poprzez stronę internetową Gminy, do aktualnych informacji o bieżących 
wydarzeniach, a szczególnie możliwościach realizacji projektów z wykorzystaniem środków 
unijnych oraz pomocy w zakładaniu firmy.   

 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r, o Najwyższej Izbie Kontroli12 
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 Kielcach. 

                                                      
11 Różnica pomiędzy napływem (zameldowania na pobyt stały) a odpływem (wymeldowania z pobytu 
stałego) ludności związanym ze zmianą miejsca zamieszkania na terenie kraju 
12 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag 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. 

 

Kielce, dnia           października 2017 r. 

 
 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Kielcach 

Kontroler: Dyrektor 
 Grzegorz Walendzik Andrzej Kamiński 

główny specjalista kontroli państwowej 
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