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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Okres objęty 
 Kontrolą 

Lata 2014-2017 do dnia zakończenia kontroli, tj. do 24 lipca 2017 r. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach 

Kontrolerzy Ewa Buczkowska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LKI/56/2017 
z dnia 12 czerwca 2017 r. [dowód: akta kontroli str. 1-2] 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta i Gminy w Morawicy, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica (dalej Urząd lub 
Gmina). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Marian Buras, Burmistrz Miasta i Gminy Morawica (dalej: Burmistrz). [dowód: akta kontroli 
str. 3-8]1 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli Gmina wprowadzając narzędzia wspierające 
rozwój gospodarczy i podejmując inwestycje poprawiające jej infrastrukturę, tworzyła 
warunki do rozwoju przedsiębiorczości.  

Podstawowymi dokumentami strategicznymi Gminy określającymi m.in. cele 
strategiczne i operacyjne w zakresie rozwoju przedsiębiorczości są Strategia 
Rozwoju Gminy Morawica do roku 2020 i Program Rewitalizacji Gminy Morawica na 
lata 2016-2023. W Urzędzie został powołany zespół ds. obsługi inwestora, którego 
zadaniem było udzielanie pomocy przedsiębiorcom. Gmina pozyskała ponad 30 ha 
gruntów z przeznaczeniem na cele rozwojowe i realizowała inwestycje 
infrastrukturalne m.in. sieć drogową i wodno-kanalizacyjną, służące pośrednio 
poprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej i zwiększaniu jej 
atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów. Wspieraniu przedsiębiorczości sprzyjało 
pokrycie obszaru całej Gminy miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego oraz stabilna polityka podatkowa. Zachętą dla przedsiębiorców było 
włączenie ponad 80 ha w obszar Specjalnej Stefy Ekonomicznej „Starachowice” 
S.A. Prowadzono też przedsięwzięcia w sektorze społecznym. W latach 2013-2016 
podejmowano skuteczne działania mające na celu zapewnienie opieki dzieciom 
w wieku do lat trzech z uwzględnieniem wspierania aktywności zawodowej ich 
rodziców i opiekunów. 

Promocję terenów inwestycyjnych realizowano poprzez wydanie folderu 
reklamowego, ich prezentację na własnej stronie internetowej oraz na portalach 
inwestycyjnych. Na stronach internetowych Gminy zamieszczono też informacje 
przydatne w prowadzeniu działalności gospodarczej. Gmina umożliwiała 
promowanie przedsiębiorców poprzez wprowadzenie w 2017 r. Karty Mieszkańca, 
dzięki której przedsiębiorcy mogli informować o swojej działalności na stronach 
internetowych Urzędu w zakładce Karta Mieszkańca. Strona internetowa Miasta 
                                                      
1 Z dniem 1 stycznia 2017 r. miejscowości Morawica został nadany status miasta. 
2 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. 

Ocena ogólna 
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i Gminy Morawica uzyskała w 2017 r. miano najlepszej strony internetowej w kraju 
w kategorii „Gmina wiejsko-miejska”, zdobywając tym samym „Samorządową Perłę 
Internetu".  

Przedstawiciele Gminy i przedsiębiorcy brali udział w misjach gospodarczych 
i wyjazdach studyjnych organizowanych w kraju i za granicą. Dla mieszkańców 
i przedsiębiorców uruchomiono w gminie mobilny system informacji. 

Dla najbardziej aktywnych w sferze gospodarczej i społecznej przedsiębiorców 
przyznawane były corocznie wyróżnienia. 

W Gminie nastąpiła poprawa podstawowych wskaźników dotyczących rozwoju 
gospodarczego, w tym m.in. spadł poziom bezrobocia, wzrosła liczba podmiotów 
gospodarczych. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1 Warunki wspierania przedsiębiorczości w gminie 

Morawica jest gminą miejsko–wiejską położoną w powiecie kieleckim, województwie 
świętokrzyskim. Zajmuje powierzchnię 140,45 km2, z czego grunty rolne zajmują 
67,34 km2 (47,9% całej powierzchni). Ponad 30% powierzchni zajmuje zieleń i wody 
(43,9 km2). Powierzchnia zabudowy mieszkaniowej wynosi 11,03 km2 (7,8%). 
Grunty przemysłowe zajmują 7,83 km2 tj. 5,6% ogólnej powierzchni. Gminę tworzą 
24 miejscowości (sołectwa), które wg stanu na 31 maja 2017 r. zamieszkiwało 
15.794 osób. [dowód: akta kontroli str. 9-10] 

1.1. W latach 2014-2017 (do 14 czerwca) zgodnie z regulaminem organizacyjnym 
Urzędu3 zagadnienia dotyczące rozwoju przedsiębiorczości należały do właściwości 
Referatu: 
- Infrastruktury Technicznej i Budownictwa, w zakresie: planowania, przygotowania 

i rozliczania zadań inwestycyjnych i remontowych finansowanych z budżetu gminy; 
gospodarki przestrzennej, opiniowania projektów podziału nieruchomości, 
realizacji strategii rozwoju gminy i planu rozwoju lokalnego;  

- Inwestycji, w zakresie m.in. obsługi zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze 
środków zewnętrznych;  

- Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji, w zakresie  m.in. prowadzenia rejestru 
nieruchomości; tworzenia gminnego zasobu nieruchomości na cele zabudowy 
gminy, realizacji inwestycji publicznych, budowy infrastruktury technicznej i dróg; 
organizowania przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości stanowiących 
własność gminy; 

- Finansowego, w zakresie m.in. prowadzenia spraw związanych z podatkami 
i opłatami lokalnymi oraz prowadzenia kontroli w tym obszarze; koordynacji działań 
w opracowaniu planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy;  

- Kultury, Sportu i Promocji, w zakresie prowadzenia działań promocyjnych 
dotyczących pozyskiwania inwestorów krajowych i zagranicznych, w celu 
zagospodarowania wolnych obiektów i terenów;  

- Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, w zakresie m.in. wprowadzania 
wniosków do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i zapewnienia 
prawidłowej obsługi interesantów. [dowód: akta kontroli str. 15-36] 

                                                      
3 Do dnia 28 lutego 2015 r. obowiązywał Regulamin Organizacyjny wprowadzony zarządzeniem Wójta 

Nr OSO.0050.112.2013.AK z dnia 31 grudnia 2013 r.; od dnia 1 marca 2015 r. do 1 stycznia 2017 r. 
Regulamin wprowadzony zarządzeniem Nr 0050.11.2015  Wójta z dnia 3 lutego 2015 r.; od dnia 2 stycznia 
2017 r. Regulamin wprowadzony zarządzeniem Nr 0050.8.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Morawica z dnia 
3 stycznia 2017 r . 

Opis stanu 
faktycznego 
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W Urzędzie nie utworzono komórki lub stanowiska ds. wspierania 
przedsiębiorczości. Kompleksowa obsługa podmiotów zainteresowanych zakupem 
gruntów inwestycyjnych, począwszy od fazy przygotowania terenów, poprzez 
zgłoszenie się inwestora aż do finalizacji inwestycji od 1 stycznia 2004 r. należała do 
właściwości Zespołu ds. obsługi inwestora4. W jego skład weszli: Zastępca Wójta, 
Sekretarz Gminy, Skarbnik, kierownicy referatów: inwestycji; infrastruktury 
technicznej i budownictwa; rolnictwa, gospodarki gruntami i geodezji; kultury, sportu 
i promocji. Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że pracownicy wykonują swoje obowiązki 
w ramach obowiązków służbowych w związku z zatrudnieniem w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Morawicy.5  

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że obsługę inwestora rozpoczyna rozmowa 
z Burmistrzem i przekazanie materiałów promocyjnych Gminy – prezentacji 
multimedialnej, folderów. W etapie udzielania informacji uczestniczą pracownicy: 
Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji oraz Referatu Infrastruktury 
Technicznej i Budownictwa. Kolejny etap związany jest z zakupem gruntu 
(wydzielenie gruntu, wycena nieruchomości, przeprowadzenie przetargu 
nieograniczonego, zawarcie aktu notarialnego). Gmina współpracuje też 
z inwestorem na etapie przygotowania i realizacji inwestycji oraz w czasie 
funkcjonowania przedsiębiorstwa na jej terenie. Średniorocznie z usług doradczych 
korzysta ok. 20 osób. [dowód: akta kontroli str. 37-78] 

1.2. W Urzędzie opracowano dokumenty strategiczne i planistyczne określające 
koncepcję rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy Morawica. Podstawowym 
dokumentem wskazującym główne cele rozwoju gminy Morawica na lata 2011-2020 
jest Strategia Rozwoju Gminy Morawica do 2020 roku (dalej: Strategia), przyjęta 
w styczniu 2011 r.6 [dowód: akta kontroli str. 91-220]  

W części diagnostycznej Strategii zaprezentowano informację dotyczące m.in. 
sytuacji demograficznej, zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców (w tym: 
dane dotyczące sytuacji mieszkaniowej, pracy, edukacji, opieki, kultury i rekreacji 
oraz bezpieczeństwa), potencjału gospodarczego (w tym: liczba podmiotów 
gospodarczych, struktura rodzajowa gospodarki, turystyka i gastronomia), 
potencjału materialno – finansowego Gminy (sieć gazowa, wodociągowo – 
kanalizacyjna, dochody i wydatki gminy). Na podstawie danych statystycznych 
zdiagnozowano problemy Gminy w czterech obszarach: Infrastruktura techniczna 
Gminy, Środowisko i ład przestrzenny, Zaspokojenie potrzeb społecznych i Rozwój 
gospodarczy. Do każdego obszaru Strategii zostały opracowane strategie działania, 
następnie określono pięć celów strategicznych, spośród których cztery dotyczyły 
obszarów związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego. 
Do każdego z celów strategicznych przypisano kilka celów operacyjnych dla których 
zostały opracowane zadania realizacyjne. Zaplanowano następujące cele 
operacyjne oraz działania dotyczące wspierania lokalnej przedsiębiorczości: 
− 1.2 poprawa stanu infrastruktury drogowej (działania: polepszenie istniejącej 

infrastruktury drogowej, rozbudowa i przebudowa skrzyżowań, poprawa 
dostępności komunikacyjnej obszarów Gminy Morawica realizowane przez 

                                                      
4 Utworzonego zarządzeniem Nr 129/03 Wójta Gminy Morawica z 31 grudnia 2003 r. Zarządzeniem Nr 63/2016 
z dnia 27 lipca 2016 r. zmieniono skład Zespołu ds. obsługi inwestora. 
5 Zakresy czynności: Zastępcy Wójta z dnia 3 stycznia 2012 r.; Sekretarza Gminy z dnia 4 lutego 2008 r. i 15 
grudnia 2014 r.; Skarbnika Gminy z dnia 4 lutego 2008 r. i 23 lutego 2016 r.; Kierownika Referatu Rolnictwa, 
Gospodarki Gruntami i Geodezji z dnia 6 lutego 2008 r. i 24 października 2016 r.; Kierownika Referatu Inwestycji 
z dnia 2 kwietnia 2013 r.; Kierownika Referatu Kultury, Sportu i Promocji Gminy z dnia 3 stycznia 2012 r.; 
Kierownika Referatu Infrastruktury Technicznej i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2013 r.  
6 Uchwała Nr X/90/11 Rady Gminy Morawica z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 
Gminy Morawica do 2020 r. 
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budowę infrastruktury dróg gminnych, modernizację dróg powiatowych, budowę 
chodników, zatok autobusowych i ścieżek rowerowych); 

− 1.3 poprawa stanu infrastruktury teleinformatycznej (działanie: rozwijanie 
dostępu do internetu w granicach Gminy realizowane przez programu budowy 
szkieletowej sieci światłowodowej); 

− 1.5 zwiększony dostęp do sieci gazowej (działanie: rozbudowa infrastruktury 
zapewniającej dostęp do sieci gazowej realizowane przez współpracę 
z zakładami gazowniczymi w zakresie rozbudowy istniejącej sieci); 

− 3.1 udoskonalony ład przestrzenny (działania: aktualizacja zasad polityki 
przestrzennej oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (dalej 
MPZP), realizowane przez wprowadzenie zmian do MPZP oraz uregulowanie 
kwestii eksploatacji złóż surowców mineralnych); 

− 4.1 zwiększona stabilność materialna mieszkańców (działania: wspieranie 
tworzenia nowych miejsc pracy, promowanie form zatrudnienia wspieranego, 
tworzenie programów dla osób zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy, 
realizowane m.in. przez zatrudnianie przez Urząd osób bezrobotnych z terenu 
Gminy do prac doraźnych, stwarzanie warunków do aktywności zawodowej dla 
osób sprawujących opiekę nad dziećmi, rozwijanie przedsiębiorczości 
społecznej); 

− 4.7 rozwinięte społeczeństwo obywatelskie w Gminie (działanie: zwiększanie roli 
organizacji pozarządowych w realizacji celów i zadań Gminy realizowane m.in. 
przez wspieranie rozwoju lokalnych organizacji pozarządowych, rozwijanie ich 
działalności poprzez zlecanie zadań własnych, szkolenia, doradztwo, pisanie 
projektów); 

− 5.1 wysoki stopień wykorzystania terenów inwestycyjnych (działanie: 
opracowanie polityki gospodarczej – wspieranie przedsiębiorców i pozyskiwanie 
inwestorów realizowane przez udoskonalenie systemu promocji gospodarczej 
Gminy i rozwijanie systemu zachęt dla inwestorów zewnętrznych);  

− 5.2 zwiększona dostępność usług dla mieszkańców Gminy (działanie: wspieranie 
inicjatyw i ułatwień związanych z rozwojem przedsiębiorczości realizowane m.in. 
przez zachęcanie młodzieży do rozwijania działalności gospodarczej w sferze 
usług w Gminie, monitorowanie jakości i dostępności usług publicznych); 

− 5.3 rozwinięty sektor mikro i małych przedsiębiorstw (działania: wspieranie 
przedsiębiorców i działań na rzecz rozwoju gospodarki innowacyjnej oraz 
zacieśnianie współpracy Gminy z samorządami gospodarczymi, realizowane 
m.in. przez wspieranie wykorzystania funduszy unijnych na rozwój 
przedsiębiorczości, promowanie zrzeszania się przedsiębiorców oraz samorządu 
gospodarczego wśród lokalnych przedsiębiorców); 

− 5.4 zwiększony udział turystyki w gospodarce Gminy (działania: wprowadzenie 
atrakcyjnych produktów turystycznych na miarę regionalną, rozwój promocji 
i reklamy lokalnych walorów turystycznych, rozwój infrastruktury i zaplecza 
obsługi turystyki realizowane przez utworzenie Punktu Informacji Turystycznej 
oraz tworzenie i wspieranie lokalnych organizacji i firm turystycznych).  

W przygotowaniu Strategii brało udział, w ramach zespołów roboczych, ponad  
40 osób - przedstawicieli Urzędu, partnerów społeczno–gospodarczych  
i mieszkańców Gminy. [dowód: akta kontroli str. 94-98,105-109, 117-185, 204-207, 
915-916] 

1.3. Program Rewitalizacji Gminy Morawica na lata 2016-2023 (dalej: Program) 
tworzony był, m.in. w trybie konsultacji społecznych, z udziałem mieszkańców, 
przedstawicieli przedsiębiorców i innych podmiotów. 



 

6 

Co do jego treści wypowiedział się również Komitet Rewitalizacyjny7. Program był 
omawiany i analizowany na sesjach Rady Gminy8. Wszelkie informacje dotyczące 
procesu rewitalizacji upubliczniane były na stronie internetowej www.morawica.pl. 
Program przyjęto uchwałą Rady Gminy z dnia 28 listopada 2016 r.9, a następnie 
zaktualizowano 19 maja 2017 r.10, w związku z otrzymaną opinią Departamentu 
Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. 
Ustalono w nim, że rewitalizacja polegać będzie na pobudzeniu rozwoju 
gospodarczego, zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej zdegradowanego obszaru 
oraz na realizacji przedsięwzięć na rzecz lokalnej społeczności. Podobszary 
rewitalizacji objęły obszar 2.419,8 ha (17,2% powierzchni Gminy) i były 
zamieszkiwane przez 4.629 osób (tj. 29,9% mieszkańców Gminy) – wg stanu na 
31.12.2015 r. [dowód: akta kontroli str. 221-549] 
Program Rewitalizacji jest powiązany z innymi opracowaniami strategicznymi: 
− Strategią, Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Morawica, Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 
Morawica na lata 2017-2024; 

− Strategią Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020; 
− Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020; 
− Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary 

Wiejskie; Narodowym Programem Rewitalizacji 2022; Koncepcją Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju 2030; 

− Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-
2020; EUROPA 2020; Strategią na rzecz inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjanego włączeniu społecznemu. [dowód: akta kontroli str. 232-239] 

Program, w oparciu o analizę sfery społecznej, gospodarczej, środowiskowej  
i funkcjonalno-przestrzennej, identyfikuje problemy, wyznacza obszary rewitalizacji  
i określa sześć celów szczegółowych, spośród których przedsiębiorczości dotyczą: 
Cel 2 - Zwiększenie rozwoju gospodarczego oraz wzrost przedsiębiorczości 
mieszkańców obszarów rewitalizacji, i Cel 6 Poprawa infrastruktury technicznej  
i bezpieczeństwa na obszarach rewitalizacji. 
W ramach ww. celów określono kierunki działań dotyczące rozwoju gospodarczego 
i wspierania przedsiębiorców na podobszarach rewitalizacji, w tym m.in.: 
dozbrojenie terenów inwestycyjnych, poprawa infrastruktury drogowej i około 
drogowej, modernizacja i dostosowanie budynków na potrzeby funkcji budynków 
usługowo-przemysłowych oraz gastronomicznych, wsparcie inwestycyjne małych 
i średnich przedsiębiorstw, powstanie i rozwój gospodarstw agroturystycznych. Dla 
ich realizacji ustalono listę projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych. [dowód: akta 
kontroli str. 241-479] 
Ustalono, że głównymi beneficjentami podjętych działań będą:  
1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji, 
2. przedsiębiorcy działający i planujący działać na terenach objętych rewitalizacją, 
3. organizacje pozarządowe działające lub planujące działać na tych terenach. 
[dowód: akta kontroli str. 231, 364 -370]  

1.4. Od 2000 r. w Gminie obowiązywało Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Morawica (dalej: Studium) 
znowelizowane Uchwałą Nr IV/21/06 Rady Gminy z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie 
                                                      
7 Zarządzenie Nr 98/2016 Wójta Gminy Morawica z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komitetu 
rewitalizacyjnego. 
8 Protokół Nr XXX/17 z odbytej sesji Rady Miejskiej w Morawicy w dniu 19 maja 2017 r., pkt 7; Protokół  
Nr XVII/16 z odbytej nadzwyczajnej wyjazdowej sesji Rady Gminy w dniu 25 maja 2016 r., pkt 9. 
9 Uchwała Nr XXIII/296/2016 Rady Gminy Morawica z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu 
Rewitalizacji Gminy Morawica na lata 2016-2023. 
10 Uchwała Nr XXX/344/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 19 maja  2017 r. w sprawie aktualizacji Programu 
Rewitalizacji Gminy Morawica na lata 2016-2023. 
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zmiany uchwały dotyczącej Studium. Studium aktualizowano w sierpniu 2009 r. oraz 
w maju 2012 r.11 Określono w nim kierunki zmian w strukturze przestrzennej Gminy, 
zawarto strategiczne cele i priorytety rozwoju.  
W rozdziale III pkt 5 Studium opisano obszary przeznaczone do zainwestowania, 
z podziałem na rozwój zabudowy mieszkaniowej, rozwój zabudowy usługowej 
i rozwój zabudowy produkcyjnej. W pkt 6 tego rozdziału zawarto kierunki rozwoju 
komunikacji i infrastruktury technicznej. Ostatnia uchwała12 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany nr 5 Studium została podjęta 22 lutego 2016 r. Planowane 
zmiany były odpowiedzią na wnioski złożone przez osoby fizyczne i podmioty 
gospodarcze o zmianę sposobu dotychczasowego zagospodarowania terenu. 
Wynikały też z procesów inwestycyjnych, przekształceń własnościowych oraz 
planowanego rozwoju gminy. [dowód: akta kontroli str. 550-600] 

1.5. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (dalej: MPZP) według 
stanu na 31 maja 2017 r. pokrywa 100% powierzchni Gminy.13 Aktualizowano go 
cztery razy14. W MPZP zostały uwzględnione tereny pod działalność gospodarczą, 
w tym tereny zabudowy usługowej – 493,4 ha (3,5%), rozmieszczenie obiektów 
produkcyjnych, handlowych, składów i magazynów, oraz tereny zakładów 
eksploatacji powierzchniowej. Łącznie na zabudowę przemysłową przeznaczono 
783 ha (5,6% powierzchni gminy). MPZP i jego zmiany, wraz z linkami do uchwał 
Rady Miasta i informacją w formie graficznej, zostały umieszczone na stronie 
internetowej Gminy. Poszczególne uchwały Rady Gminy zostały także 
opublikowane w BIP (data pierwszej publikacji na 25.10.2006 r.). Do czasu 
zakończenia kontroli trwały prace nad sporządzeniem aktualizacji MPZM.15 
[dowód: akta kontroli str. 601-611, 1669] 

1.6. W Gminie nie było odrębnego programu wspierania przedsiębiorczości.  
W okresie objętym kontrolą zadania dotyczące poprawy infrastruktury Gminy oraz 
wspierania rozwoju przedsiębiorczości w Gminie określały także: 
- Wieloletnie Prognozy Finansowe16, w których wykazano przedsięwzięcia 

realizowane w kolejnych latach wraz z nakładami finansowymi (np. program  
e-świętokrzyskie, budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Morawica, 
uzbrojenie terenów przemysłowych w Dębskiej Woli, gazociąg Bilcza, budowa 
dróg i ulic); [dowód: akta kontroli str. 612-675] 

- Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-201617, 
w której przedstawiono sytuację społeczną i gospodarczą Gminy, 
zdiagnozowano problemy społeczne (bezrobocie, ubóstwo, patologie społeczne), 
ustalono cele strategiczne i szczegółowe (np. zwiększenie aktywności 

                                                      
11 Uchwały Rady Gminy Morawica w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica: Nr XXXII/305/09 z dnia 30 sierpnia 2009 r. i Nr XXI/164/12 
z dnia 18 maja 2012 r. 
12 Uchwała Nr XV/180/16 Rady Gminy Morawica. 
13 Uchwała Nr VII/38/06 Rady Gminy Morawica z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica. 
14 Uchwały Rady Gminy Morawica w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Morawica: Nr XXV/220/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.; Nr X/89/11 z dnia 28 czerwca 2011 r.; Nr XLV/425/14 
z dnia 30 września 2014 r.; Nr IV/24/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/425/14 
Rady Gminy Morawica z dnia 30 września 2014 r. 
15 Uchwały Rady Gminy Morawica w sprawie przystąpienia do sporządzania MPZP Gminy Morawica z dnia 27 
czerwca 2016 r. (Nr XVIII/233/16 dla obrębów Dyminy, Bilcza, Bieleckie Młyny i Kuby Młyny; Nr XVIII/234/16 dla 
obrębów Brzeziny, Nida i Podwole; Nr XVIII/235/16  dla obrębów Radomice, Brudzów, Zaborze i Łabędziów; Nr 
XVIII/236/16 dla obrębów Morawica, Wola Morawicka i Chałupki; Nr XVIII/237/16 dla obrębów Zbrza, Dębska 
Wola, Kawczyn, Chmielowice, Drochów Górny i Drochów Dolny) i z dnia 28 sierpnia 2016 r. (Nr XX/251/16 dla 
obrębów Obice i Lisów).   
16 na lata 2014-2018, 2015-2018, 2016-2019, 2017-2021. 
17 Uchwała Nr VIII/65/11 Rady Gminy Morawica z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2024. 
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i  zaangażowania osób bezrobotnych w działania służące ich usamodzielnieniu), 
dla których określono kierunki działań (np. udzielanie poradnictwa 
wspomagającego nabywanie umiejętności poruszania się na rynku pracy, 
organizacja robót publicznych); 

- Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-202418, 
w której dokonano m.in. analizy sytuacji gospodarczej i społecznej na lokalnym 
rynku, określono cele strategiczne, w tym wspieranie osób bezrobotnych oraz 
osób poszukujących pracy, do realizacji których służyć miały np. organizacja 
warsztatów i kursów mających na celu zwiększenie kompetencji zawodowych, 
współorganizowanie staży i szkoleń, prowadzenie doradztwa zawodowego, 
refundacja stanowisk pracy, roboty publiczne, prace interwencyjne, wsparcie 
informacyjne, doradcze i szkoleniowe;  [dowód: akta kontroli str. 676-736, 1669] 

- Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Morawica na lata 2016-202319 
(dalej: Plan), w którym na podstawie diagnozy stanu istniejącego w zakresie 
edukacji, sformułowano potrzeby w zakresie rozwoju szkół oraz cel strategiczny 
i trzy cele główne Planu, dla których określono cele szczegółowe i kierunki 
działań. Zaplanowane działania dla pierwszego i trzeciego celu głównego - 
Przygotowanie młodzieży do funkcjonowania we współczesnym świecie oraz 
Korzystanie w pracy z najnowszych informacji oraz skutecznego stosowania 
współczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych przez nauczycieli 
i uczniów - koncentrują się m.in. na przygotowaniu zajęć wyrównujących 
i rozwijających umiejętności oraz uzdolnienia uczniów, organizacji zajęć 
z zastosowaniem nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych, 
wspieraniu inicjatyw edukacji pozaszkolnej oraz organizacji wyjazdów i rajdów 
edukacyjnych; [dowód: akta kontroli str. [737-739, 1669] 

- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Morawica na lata 2014-202020, w którym 
dokonano analizy systemu ciepłowniczego, gazowniczego i energetycznego 
w gminie Morawica, transportu na terenie Gminy oraz stanu odnawialnych źródeł 
energii, a także przedstawiono wizję rozwoju Gminy w kierunku gospodarki 
niskoemisyjnej, pozwalającej osiągnąć korzyści środowiskowe, społeczne 
i ekonomiczne. W dokumencie określono cel strategiczny na rok 2020 i cel 
główny - jakim jest redukcja emisji CO2  do roku 2020 o 20%. Do jego osiągniecia 
ma się przyczynić m.in. poprawa jakości dróg wpływająca na zużycie paliw, 
postępująca gazyfikacja Gminy, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii w produkcji energii oraz termomodernizacja obiektów budowlanych; 
[dowód: akta kontroli str. [740-873]  

- Plan wykorzystania zasobu nieruchomości na lata 2014-201621, w którym 
zawarto informację o stanie mienia gminy Morawica na 31 grudnia 2013 r., 
prognozę nabywania nieruchomości gruntowych do zasobu Gminy na cele 
rozwojowe i pod urządzenia infrastruktury technicznej oraz plany dotyczące 
udostępniania nieruchomości gruntowych poprzez: sprzedaż, dzierżawę, najem, 
trwały zarząd i użyczenie. Plan zawiera też prognozę dotyczącą poziomu 

                                                      
18 Uchwała Nr XXVI/310/17  Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnej 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Morawica na lata 2017-2024.  
19 Uchwała Nr XXII/258/16 Rady Gminy Morawica z dnia 3 października 2016 r. w sprawie przyjęcia 
Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Morawica na lata 2016-2023. 
20 Uchwała Nr XXV/298/16 Rady Gminy Morawica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
XLVI/441/14 Rady Gminy Morawica z dnia 28 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gminy Morawica na lata 2014-2020”.  
21 Zarządzenie Nr 0050.1.2014.BP Wójta Gminy Morawica z dnia 10 styczna 2014 r. w sprawie zatwierdzenia 
i przyjęcia Planu Wykorzystania Zasobu Nieruchomości Gminy Morawica na lata 2014-2016. 
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związanych z tym wydatków i osiąganych wpływów. [dowód: akta kontroli str. 
874-907] 

1.7. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Morawicy wyjaśniła, że przy Radzie Gminy 
w latach 2014-2017 nie była powołana komisja, ds. wspierania przedsiębiorczości 
i współpracy z przedsiębiorcami. Natomiast zadanie dbania o wspieranie 
przedsiębiorczości i współpracy z przedsiębiorcami jest realizowane w innych 
formach. M.in. corocznie przyznawane są statuetki Złotego, Srebrnego i Brązowego 
Kowala. Do wyróżnienia typowani są przedsiębiorcy, którzy tworzą nowe miejsca 
pracy, stale rozwijają własną działalność oraz angażują się w życie lokalnej 
społeczności. Nagrody przyznaje kapituła złożona z komisji konsultacyjnej 
i przedstawicieli Stowarzyszenia Przedsiębiorców. [dowód: akta kontroli str. 908-
912] 

1.8. Jak wyjaśnił Zastępca Burmistrza, w okresie objętym kontrolą Gmina nie 
występowała do organów prowadzących szkoły zawodowe na szczeblu powiatu 
z inicjatywą do podejmowania działań, których celem było dostosowanie kształcenia 
zawodowego dla potrzeb przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie 
Gminy. Na terenie Miasta i Gminy Morawica funkcjonowała jedna szkoła - Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w skład którego wchodziła Policealna 
Szkoła Medyczna im. Hanny Chrzanowskiej dla młodzieży i Policealna Szkoła dla 
Dorosłych. Organem prowadzącym tej placówki jest Urząd Marszałkowski 
w Kielcach. Obecnie kształci ona średni personel głównie z zakresu usług 
medycznych i opiekuńczych (asystent osoby niepełnosprawnej, technik 
elektroradiolog, opiekun medyczny, technik farmaceutyczny, terapeuta zajęciowy, 
technik masażysta, i.in.). 
Zastępca Burmistrza wyjaśnił m.in., że bliskość Miasta i Gminy Morawica do Kielc 
sprawia, iż uczniowie gminy Morawica mogą korzystać z zaplecza edukacyjnego 
i szkoleniowego oferowanego przez Miasto Kielce, sprzyja temu poprawiająca się 
infrastruktura transportowo – komunikacyjna. [dowód: akta kontroli str. 916-918] 

1.9. Do czasu zakończenia kontroli Gmina dysponowała następującą infrastrukturą: 
− drogami o łącznej długości 207 km, w tym 14,1 km drogi krajowej, ponad 16 km 

dróg wojewódzkich, 85 km dróg powiatowych i ponad 91 km dróg gminnych. 
Przez teren Gminy przebiega linia kolejowa, ale obecnie pociągi nie zatrzymują 
się na jej terenie. Zastępca Burmistrza wskazał dostępność komunikacyjną 
gminy i województwa jako barierę utrudniającą rozwój przedsiębiorczości 
w regionie. Komunikację zbiorową zapewniały linie autobusowe obsługiwane 
przez MPK Kielce Sp. z o.o. oraz prywatni przewoźnicy, łącznie ponad 20 linii.  
[dowód: akta kontroli str. 79, 754-755, 801-802, 921] 

− siecią wodociągową o długości 327,1 km, z której korzysta 100% mieszkańców. 
Stopień skanalizowania Gminy osiągnął poziom 87,1%, długość sieci 
kanalizacyjnej wynosiła 260 km. Na terenie Gminy działały dwie oczyszczalnie 
ścieków: rozbudowana i zmodernizowana w 2015 r. oczyszczalnia w Brzezinach 
oraz oczyszczalnia ścieków przy Kopalni Wapienia Morawica. System kanalizacji 
deszczowej na terenie Gminy miał długość 6,9 km. [dowód: akta kontroli str. 79, 
274-275, 785-786, 925] 

− lokalne kotłownie i indywidualne ogrzewanie budynków (ok. 70%) to główne 
źródła zasilania w energię cieplną. Na koniec 2016 r. stopień gazyfikacji Gminy 
Morawica wynosił 24,7%. [dowód: akta kontroli str. 754, 795-799, 922-924] 

− sieć elektroenergetyczna zapewniała dostawę energii elektrycznej o właściwych 
parametrach z uwzględnieniem planowanego wzrostu zapotrzebowania. Około 
40% energii elektrycznej w Gminie zużywał przemysł, nieco mniej gospodarstwa 
domowe (35%). [dowód: akta kontroli str. 754, 799-800]   



 

10 

W Gminie istnieją dobre warunki do wykorzystania energii promieniowania 
słonecznego na cele grzewcze (kolektory słoneczne). Z energii tej korzystały 
głównie gospodarstwa indywidualne. Na niektórych obszarach Gminy 
dopuszczano lokalizacje ogniw fotowoltaicznych. Na terenie gminy Morawica 
zlokalizowane są dwie Małe Elektrownie Wodne na rzece Czarna Nida (zespół 
trzech turbin) w Bieleckich Młynach i w Morawicy. [dowód: akta kontroli str. 755, 
804-808] 

 
Na terenie gminy Morawica znajdują się obszary chronione: Podkielecki Obszar 
Chronionego Krajobrazu oraz Chmielnicko-Szydłowski Obszar Chronionego 
Krajobrazu z rezerwatem Radomice. Wyznaczono też dwa obszary Natura 2000 – 
Ostoja Sobkowsko – Korytnicka i Dolina Czarnej Nidy. [dowód: akta kontroli str. 779-
785] 

1.10. Na terenie gminy Morawica nie było internetu bezprzewodowego tzw.  
hot-spotu obsługiwanego przez Urząd. Mieszkańcy mogli skorzystać z bezpłatnego 
internetu w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Morawicy na 24 stanowiskach 
komputerowych oraz na 10 stanowiskach w 3 bibliotekach szkolnych, do których 
sygnał dostarczali operatorzy prywatni. Gmina Morawica uczestniczyła w projekcie 
„e-świętokrzyskie”, którego realizacja poprawiła warunki dla rozwoju działalności 
w zakresie teleinformatycznym. [dowód: akta kontroli str. 926-927, 1466-1516] 

1.11. Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że pozyskane w latach ubiegłych grunty od 
rolniczych spółdzielni produkcyjnych, zostały uzbrojone i po zmianie MPZP były 
sprzedawane inwestorom pod budownictwo przemysłowe i usługi komercyjne. 
Obecnie w zasobach Gminy pozostaje ponad 68 ha gruntów przeznaczonych pod 
inwestycje (w tym ponad 66 ha pod działalność gospodarczą, 2,3 ha pod 
budownictwo mieszkaniowe, 0,2 ha pod drogi wewnętrzne). Uzbrojone tereny są w: 
− Bieleckich Młynach - 3,9 ha - sieć wod-kan, gazowa, teletechniczna 

i energetyczna, asfaltowa droga dojazdowa; 
− Dębskiej Woli - 35,6 ha - sieć wod-kan i energetyczna,  asfaltowa droga 

dojazdowa, w br. projektowana jest sieć teletechniczna światłowodowa oraz 
gazowa; 

− Woli Morawickiej - 1,6 ha - sieć wod-kan i energetyczna, asfaltowa droga 
dojazdowa (i zjazd z drogi krajowej nr 73 wybudowany przez Gminę), brak sieci 
gazowej i teletechnicznej; 

− Woli Morawickiej - 3,8 ha - sieć wod-kan, droga dojazdowa o nawierzchni 
szutrowej, brak sieci gazowej, energetycznej i teletechnicznej. 

Teren w Dębskiej Woli o powierzchni 21,2 ha nie jest jeszcze uzbrojony. 
[dowód: akta kontroli str. 79-80] 

W okresie objętym kontrolą Gmina zrealizowała projekt infrastrukturalny dotyczący 
zjazdu z drogi krajowej nr 73 na grunty inwestycyjne gminy w Woli Morawickiej 
w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kielce. 
Budowa tego skrzyżowania zakończona w 2014 r. kosztowała budżet Gminy  
547 tys. zł. [dowód: akta kontroli str. 88] 

W 2014 r. na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną przeznaczono 4.559 tys. zł  
tj. 22,4% ogólnych wydatków inwestycyjnych Gminy, w 2015 r. kwotę 7.789 tys. zł  
tj. 58,77% tych wydatków, a w 2016 r. kwotę 1.324 tys. zł, co stanowiło ponad 
13,6% wydatków inwestycyjnych (w tym dofinansowanie w latach 2014-2016 - 6.877 
tys. zł). Na inwestycje drogowe w lokalną sieć komunikacyjną w 2014 r. Gmina 
przeznaczyła ponad 7 mln zł, w 2015 r. ok. 2,7 mln zł, w 2016 r. ponad 5 mln zł 
(w tym dofinansowanie w latach 2014-2016 - 5.200 tys. zł). Wykonano również 
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i zmodernizowano kilkanaście odcinków linii oświetleniowych, których obecna 
długość wynosi 136 km. Na ten cel w latach 2014-2016 poniesiono 
wydatki w kwocie 1.551.349,23 zł. [dowód: akta kontroli str. 80, 88, 619-675, 928-
929, 938] 

W badanym okresie Gmina nabyła m.in. od osób fizycznych i prawnych, od 
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Bilczy oraz z Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa, 232 działki o łącznej powierzchni 32,1 ha na cele rozwojowe, w tym  
205 działek o łącznej powierzchni ponad 17 ha z przeznaczeniem pod drogi oraz 
cztery działki o łącznej powierzchni 0,1 ha pod urządzenia wodno-kanalizacyjne 
(przepompownie ścieków, hydrofornię, zbiornik na wodę). W planach jest 
pozyskanie gruntów pod drogi - 111 działek o łącznej powierzchni 1,5 ha oraz trzech 
działek o łącznej powierzchni 0,1 ha pod urządzenia wodno-kanalizacyjne. 
[dowód: akta kontroli str.930-937] 

Prowadzeniu działalności sprzyjały inwestycje w sektorze społecznym - 
w listopadzie 2014 r. uruchomiono nowe przedszkole i żłobek w Bilczy. Stwarzanie 
warunków do aktywności zawodowej dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do 
lat trzech i w wieku przedszkolnym było zadaniem realizowanym w ramach celu 
operacyjnego Strategii - Zwiększenie stabilności materialnej mieszkańców gminy. 
[dowód: 939-949] 

1.12. W badanym okresie nie stosowano preferencyjnych stawek podatku od 
nieruchomości czy podatku od środków transportowych dla przedsiębiorców. Stawki 
podatku od nieruchomości w latach 2014-2017 utrzymywały się na tym samym 
poziomie22. Nie były również podejmowane uchwały w sprawie ulg podatkowych dla 
przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. Z wyjaśnień Zastępcy 
Burmistrza wynika, że ulgi podatkowe stosowano w latach 2005-2007, jednak w dniu 
28 lutego 2008 r. kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach stwierdziło 
nieważność uchwały nr XII/109/07 z 27 listopada 2007 r. Powodem unieważnienia 
był zapis, że zwolnienie od podatku od nieruchomości ma zastosowanie 
w przypadku zatrudnienia mieszkańców Gminy Morawica.  [dowód: akta kontroli str. 
919, 950-1009] 

W latach 2014-2017 warunki sprzedaży, dzierżawy i użyczenia regulowały uchwały 
Rady Gminy.23 Gmina przy sprzedaży gruntów nie stosowała dla przedsiębiorców 
preferencyjnych warunków. Przy przetargach wyceny nieruchomości dokonywali 
rzeczoznawcy majątkowi i przedstawiali ją w operatach szacunkowych. [dowód: akta 
kontroli str. 1010-1244] 

W uchwałach dotyczących oddania nieruchomości w dzierżawę Rada Gminy 
określała w każdym przypadku minimalną kwotę czynszu dzierżawnego. Jednego 
dzierżawcę, nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo – gastronomicznym 
stanowiącym własność Gminy Morawica, wyłoniono w drodze przetargu. [dowód: 
akta kontroli str. 1245-1264] 

1.13. Powierzchnia terenów wydzielonych w strefach aktywności gospodarczej 
w latach 2013-2015 wynosiła 111,5 ha, z czego teren o powierzchni 80,4 ha 

                                                      
22 Uchwały obowiązujące w latach 2014-2017. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 
Uchwały obowiązujące w latach 2014-2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportu. 
23 Uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody: a) na sprzedaż nieruchomości – Nr XII/112/07 z dnia 27 
listopada 2007 r., Nr XXX/256/13 z dnia 28 lutego 2013 r., Nr XLIII/412/14 z dnia 14 sierpnia 2014 r., Nr 
XXXIV/307/13 z dnia 25 sierpnia 2013 r., Nr XV/170/16 z dnia 22 lutego 2016 r.; b) na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości dzierżawę nieruchomości - Nr 
XVII/208/16 z dnia 25 maja 2016 r.; c) na użyczenie nieruchomości Nr XVII/208/16 z dnia 25 maja 2016 r. 
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włączono na mocy dwóch uchwał Rady Gminy Morawica24 z 2006 r. w obszar 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” Podstrefa Morawica (dalej: SSE). 
W 2016 r. powierzchnia terenów w strefie aktywności gospodarczej zmniejszyła się 
do 99,6 ha. Zarząd SSE wyłączył z Podstrefy Morawica 10,8 ha gruntów prywatnych 
nabytych wcześniej przez ANNA Bud Sp. z o.o. od Rolniczej Spółdzielni 
Produkcyjnej w Bilczy oraz 1,1 ha gruntów gminnych pod drogi. Obecnie obszar 
SSE zajmuje powierzchnię 68,5 ha, co stanowi 0,5% powierzchni całej Gminy.  
45% tej powierzchni stanowią grunty prywatne, zaś właścicielem 55% jest gmina 
Morawica. Grunty w SSE były sprzedawane przez Urząd w wyniku przetargów 
nieograniczonych. W każdym przypadku Zarząd SSE miał prawo pierwokupu, ale 
z niego nie skorzystał. Dla przedsiębiorców działalność w SSE oznacza m.in. 
zwolnienie z podatku dochodowego w wysokości do 70% zainwestowanych środków 
(kosztów kwalifikowalnych), w zależności od wielkości zainwestowanych środków. 
[dowód: akta kontroli str. 1276-1315,1321]  

1.14. Z wyjaśnień Zastępcy Burmistrza wynika, że w latach 2014-2017 Urząd 
prowadził działania doradcze skierowane do przedsiębiorców polegające m.in. na 
informowaniu z jakich źródeł mogą korzystać przy rozwijaniu działalności 
gospodarczej oraz o dostępnych terenach inwestycyjnych. Informacje te były 
przekazywane bezpośrednio osobom zainteresowanym przez pracowników 
Referatu Kultury Sportu i Promocji. Początkujący przedsiębiorca wsparcie doradcze 
uzyskiwał w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy, gdzie 
informowany był m.in. o sposobach założenia działalności gospodarczej, 
ubezpieczeniach społecznych i podatkach lokalnych. 

W 2016 r. Urząd podjął działania na rzecz udziału w programie konkursowym 
w ramach RPO WŚ Oś priorytetowa 10. Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.4 
Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy. Ze względu na zbyt 
małą liczbę podmiotów zainteresowanych udziałem w programie Gmina odstąpiła od 
aplikowania o środki finansowe. Projekty konkursowe na założenie własnych 
działalności gospodarczych oraz rozwój mikroprzedsiębiorstw prowadzi Lokalna 
Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”, której Gmina jest członkiem25. [dowód: akta 
kontroli str. 82-86, 919]  

Burmistrz wyjaśnił, że Gmina zamieszcza na stronie internetowej oraz portalu 
społecznościowym wszelkie ważne dla przedsiębiorców informacje wpływające do 
Urzędu, w tym: informacje nt. możliwości aplikowania o środki unijne na rozwój 
przedsiębiorczości, założenie własnej firmy, oferty pracy. W siedzibie Urzędu 
znajdują się przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Marszałkowski, LGD 
„Perły Czarnej Nidy” materiały informacyjne tj. ulotki, plakaty itp. [dowód: akta 
kontroli str. 1333]  

W okresie objętym kontrolą Gmina współpracowała z Powiatowym Urzędem Pracy 
w Kielcach (dalej: PUP) w zakresie organizacji targów pracy oraz szkoleń 
związanych z korzystaniem ze środków unijnych.  

                                                      
24 Uchwała Nr I/1/06 z dnia 17 lutego 2006 r. Rady Gminy Morawica w sprawie  wyrażenia zgody na włączenie 
działek nr 224/215 i nr 224/217 w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” – podstrefa Morawica. 
Uchwała Nr XI/59/06 Rady Gminy Morawica z dnia 9 października 2006 r., w której wyraża się zgodę na 
włączenie w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice S.A. niżej wymienionych nieruchomości 
gruntowych o łącznej powierzchni 80,9330 ha, stanowiących własność Gminy Morawica oraz Rolniczej 
Spółdzielni Produkcyjnej w Bilczy, położonych w Bilczy, Dębskiej Woli i Woli Morawickiej, w tym 22,9830 ha 
w Bilczy, 52,9500 ha w Dębskiej Woli i 5,0000 ha w Woli Morawickiej.  
25 Uchwała  Nr XVI/156/08 Rady Gminy Morawica z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy 
Morawica do Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „perły Czarnej Nidy” oraz udzielania pełnomocnictwa 
do pełnego reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu. 
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Współpraca ta obejmowała też organizację prac społecznie użytecznych (w latach 
2014-2017 skorzystało z tej formy 25 osób), staże dla osób bezrobotnych (18 osób) 
i roboty publiczne w 2014 r. (4 osoby). [dowód: akta kontroli str. 918-919, 1323-
1330]  
W latach 2014-2017 (…) Gmina nie podejmowała inicjatywy w kierunku powołania 
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 itp.  

W 2000 r. Gmina zainicjowała powstanie Stowarzyszenia Przedsiębiorców Gminy 
Morawica (dalej: Stowarzyszenie), zrzeszającego 15 największych przedsiębiorstw. 
Celem jego działalności jest m.in. współpraca na linii przedsiębiorcy-samorząd oraz 
organizacja szkoleń i spotkań dla przedsiębiorców z pracownikami Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Skarbowego. 
Stowarzyszenie świadczy pomoc organizacyjno-prawną dla swoich członków, 
pomoc w zakresie wdrażania nowych produktów, wzorów użytkowych, projektów 
innowacyjnych, organizuje spotkania i konferencje, promocje produktów oraz usług 
oferowanych przez lokalnych przedsiębiorców. Stowarzyszenie współpracowało 
z PUP w Kielcach w zakresie organizacji lokalnych giełd pracy. Burmistrz wyjaśnił, 
że członkowie Stowarzyszenia brali też udział w konsultacjach dotyczących m.in. 
budowy obwodnicy Brzezin, budowy obiektów użyteczności publicznej, koncepcji 
dokumentów strategicznych. [dowód: akta kontroli str. 78-79,1332-1333]  

Od 1 marca 2017 r. na terenie Gminy działa Stowarzyszenie Kobiet 
Przedsiębiorczych „Biznes na szpilkach” – prowadzące działalność ukierunkowaną 
na wspieranie przedsiębiorczości i tworzenie współpracy gospodarczej. 
Stowarzyszenie korzystało z instruktażu oraz pomocy doradczej w procesie jego 
założenia. [dowód:  akta kontroli str. 82, 1331-1333] 

Gmina jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły 
Czarnej Nidy” (dalej: LGD) powstałego w czerwcu 2008 r. Stowarzyszenie działa na 
terenie trzech gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka–Nowiny, obejmuje swym 
zasięgiem obszar 313 km² i ponad 38 tys. mieszkańców26. LGD to organizacja 
zrzeszająca osoby i organizacje, które wykorzystując lokalne zasoby dbają o rozwój 
własnego regionu. W skład LGD wchodziło 51 członków – przedstawicieli instytucji 
publicznych (reprezentowanych przez trzy gminy i trzy instytucje kultury będące 
jednostkami organizacyjnymi gmin), lokalnych partnerów społecznych 
i gospodarczych oraz mieszkańców. Cele działania LGD – trzy ogólne i siedem 
szczegółowych – sformułowane zostały w oparciu o wyniki konsultacji społecznych. 
Cel pierwszy związany był z działaniami wspierającymi rozwój gospodarczy. Cel 
drugi dotyczył podniesienia jakości życia na obszarze objętym Lokalną Strategią 
Rozwoju przy wykorzystaniu walorów kulturowych, przyrodniczych i historycznych 
regionu. Trzeci odnosił się do podniesienia poziomu aktywności społecznej 
mieszkańców. Jako członek LGD Gmina Morawica opłaciła składki członkowskie za 
2014 r. w kwocie 15.129 zł, za 2015 r. – 15.373 zł, za 2016 r. – 15.603 zł, oraz 
15.801 zł za 2017 r. (1 zł od każdego mieszkańca rocznie). [dowód:  akta kontroli 
str.1340-1349, 1669] 

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że Samorząd Gminy Morawica angażuje lokalnych 
przedsiębiorców w życie społeczne. Dorocznie organizowany jest w gminie bal 
Charytatywny, realizowane są spotkania w Centrum Kultury tj. Dni Otwarte Centrum 

                                                      
26 Wg stanu na 31 grudnia 2013 r. 
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Samorządowego, kiermasze świąteczne, cykl spotkań pn. „Ludzie Stąd”, Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy, itp.  [dowód: akta kontroli str. 1335-1336] 

W okresie objętym kontrolą Gmina administrowała dwoma stronami internetowymi. 
Pierwsza - morawica.pl - zawierała informacje skierowane do przedsiębiorców: 
załatw sprawę w urzędzie, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności 
Gospodarczej (dalej: CEIDG), tereny inwestycyjne, baza przedsiębiorców, linki 
odsyłające przedsiębiorców do stron CEIDG, epuap.gov.pl, Lokalnej Grupy 
Działania „Perły Czarnej Nidy”. Z informacji zamieszczonych na stronach 
internetowych w zakładce aktualności wynika, że strona internetowa Miasta i Gminy 
Morawica uzyskała miano najlepszej strony internetowej w kraju w kategorii „Gmina 
wiejsko-miejska”, zdobywając tym samym „Samorządową Perłę Internetu" 
przyznaną przez niezależną kapitułę ekspertów w maju 2017 r. Jury nagrodziło 
stronę Gminy, doceniając przyjazny układ, ale też merytorykę strony i jej 
przydatność dla osób niepełnosprawnych. Jak podkreślano, podział na strefy dla 
mieszkańców, turystów, biznesu ułatwia poruszanie się po stronie.  

Na drugiej stronie - morawica.eobip.pl - znajdowały się m.in. informacje dotyczące: 
oferty inwestycyjnej, majątku publicznego. Informacje dla przedsiębiorców zostały 
umieszczone w różnych sekcjach na ww. stronach: 
� Informacje - Przetargi i zapytania ofertowe, Plan postepowań o udzielanie 

zamówień, Konsultacje aktów prawa miejscowego, Oferty inwestycyjne; 
� Prawo i budżet - MPZP, Zmiana studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, Strategia Rozwoju Gminy Morawica do 
2020 roku;  

� Urząd Miasta i Gminy - Elektroniczny Urząd, Karty usług – do pobrania.  
Niektóre z zamieszczonych w BIP Urzędu informacji dotyczących działalności 
gospodarczej były nieaktualne. [dowód: akta kontroli str. 918, 1365-1367] 

1.15. Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że Gmina dotychczas nie otrzymywała ofert od 
prywatnych przedsiębiorców do działania w ramach partnerstwa publiczno-
prywatnego, natomiast z własnej inicjatywy przygotowywała takie oferty. Były to 
propozycje współdziałania w zagospodarowaniu niewykorzystanych budynków po 
bibliotece publicznej i gminnym ośrodku kultury, które przeniosły swoją siedzibę oraz 
budynku po pawilonie szpitalnym, który Gmina wykupiła w 2009 roku. Wobec braku 
chętnych do współdziałania w tej formule, w 2017 r. sprzedano grunt wraz 
z budynkiem po bibliotece i ośrodku kultury w Morawicy. Budynek po pawilonie 
szpitalnym jest obecnie przebudowywany i termomodernizowany z wykorzystaniem 
środków unijnych w ramach RPO WŚ. Planowane jest zakończenie tej inwestycji do 
końca września br. W budynku będą się mieściły: zakład gospodarki komunalnej, 
gminny ośrodek pomocy społecznej, biura organizacji pozarządowych oraz 
schronisko młodzieżowe. [dowód: akta kontroli str. 86] 

1.16 W okresie objętym kontrolą mieszkańcy brali udział w planowaniu rozwoju 
gminy, w tym rozwoju przedsiębiorczości, m.in. w przeprowadzonych konsultacjach 
społecznych przy opracowaniu Strategii oraz Programu Rewitalizacji. 
Konsultacjom podlegały też projekty np. budowa obwodnicy Brzezin (omawianie 
koncepcji przebiegu obwodnicy 2015-2017) i budowa Centrum Samorządowego.  
Do konsultacji z mieszkańcami wykorzystywane były także ankiety dotyczące m.in. 
budowy centrum rekreacyjnego w Bilczy, powstania pola do nauki gry w golfa – 
badanie przeprowadził w październiku 2015 r. Regionalny Ośrodek Badania Opinii 
Publicznej Dobra Opinia, na zlecenie Urzędu Gminy Morawica.27  

                                                      
27 Raport z badań „Opinie nt. projektu budowy strefy rekreacji w Bilczy”, Kielce, październik 2015 r. 
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Konsultacje z mieszkańcami odbywały się również za pośrednictwem strony 
internetowej oraz poprzez moduł internetowy „Zadaj Pytanie Burmistrzowi”. Za jego 
pośrednictwem mieszkańcy mogli wyrazić swoje opinie oraz uzyskać stosowne 
wyjaśnienia.  

1.17. Gmina umożliwiała promowanie lokalnych przedsiębiorców poprzez 
wprowadzenie w 2017 r. Karty Mieszkańca. To program stworzony z myślą 
o mieszkańcach Gminy oraz o promowaniu przedsiębiorstw z gminy Morawica. Jak 
wyjaśnił Zastępca Burmistrza przedsiębiorcy, którzy przystąpili do programu, 
promują swoje firmy poprzez zamieszczanie w zakładce Karta Mieszkańca danych 
swojego przedsiębiorstwa oraz rodzaju świadczonej ulgi. [dowód: akta kontroli str. 
87-88, 522-524, 1375-1390] 

Z wyjaśnień Zastępcy Burmistrza wynika, że Gmina Morawica prowadziła od lat 
działania promocyjne, inwestycyjne i społeczne w celu pozyskiwania inwestorów, 
w tym spoza terenu Gminy. Zmierzały one do stworzenia atrakcyjnej oferty 
inwestycyjnej dla przedsiębiorców, wyróżniającej się spośród innych ofert 
przygotowywanych przez samorządy i podmioty prywatne. Promocja gruntów 
inwestycyjnych Gminy prowadzona była  m.in. przez specjalne serwisy 
przygotowywane z myślą o prezentacji ofert inwestycyjnych np. portal 
www.invest.kielce.pl., portal Centrum Obsługi Inwestora w Kielcach, 
www.terenyinwestycyjne.info, www.paiz.gov.pl, www.investingpoland.eu. W latach 
2015-2017 nie występowały formy zewnętrznego dofinansowania działań 
dotyczących rozwoju przedsiębiorczości inne niż dochody własne. [dowód: akta 
kontroli str. 88-90] 

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

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na dochowanie należytej staranności 
w zakresie aktualności informacji zamieszczanych w BIP Urzędu. 

Kontrola NIK wykazała, że nie wszystkie informacje umieszczane w BIP 
aktualizowane są na bieżąco i nie zawsze są aktualne. Np. ostatnich zmian 
w zakładkach Stawka podatku od środków transportowych i Stawki podatku od 
nieruchomości dokonano w dniu 2 stycznia 2013 r. W BIP nie umieszczono  
np. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morawica obowiązującej w latach 
2013-2021, Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, informacji o członkostwie Gminy 
Morawica w Lokalnej Grupie Działania „Perły Czarnej Nidy. Zastępca Burmistrza 
wyjaśnił, że stawki podatku nie były aktualizowane, gdyż z wyjątkiem jednej 
kategorii podatku od środków transportowych, nie uległy one zmianie od 2013 r. 
Natomiast Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, czy informacje nt. członkostwa Gminy 
w LGD „Perły Czarnej Nidy” znajdują się na stronie www.morawica.pl. [dowód: akta 
kontroli str. 918]  

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 i Programie Rewitalizacji wskazane zostały cele 
dotyczące rozwoju przedsiębiorczości. Podejmowano też skuteczne działania w celu 
pozyskania nowych terenów inwestycyjnych i nowych inwestorów, a także na rzecz 
zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej, co w przyszłości może mieć pozytywny 
wpływ na zainteresowanie przedsiębiorców inwestowaniem w tej gminie. Gmina 
wspierała przedsiębiorców m.in. poprzez organizowanie spotkań konsultacyjno – 
informacyjnych z mieszkańcami i przedsiębiorcami, służących rozpoznawaniu ich 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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potrzeb i oczekiwań oraz modyfikacji podejmowanych działań. Na stronach 
internetowych gminy publikowane były informacje przydatne dla przedsiębiorców.  

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

2.1. System monitorowania Strategii został opisany w pkt 3 części Wdrożenie 
Strategii Gminy Morawica do 2020 roku. Określono w nim zakres procesu 
monitorowania i kolejne etapy procedury, na którą składają się: 
- pozyskiwanie i dokumentowanie danych; 
- weryfikacja danych; 
- edycja wskaźników i porównanie z planowanymi; 
- wnioskowanie na podstawie wskaźników; 
- formułowanie rekomendacji; 
- udostępnianie wskaźników, wniosków i rekomendacji; 
- wprowadzenie korekt do planów i sposobów działania. 
W pkt 4 tej części dla potrzeb systemu monitorowania  zdefiniowano wskaźniki dla  
poszczególnych celów operacyjnych Strategii, wyznaczono jednostki i osoby 
odpowiedzialne za pozyskiwanie, przetwarzanie i udostępnianie danych dla 
poszczególnych grup wskaźników: referaty, stanowiska merytoryczne i gminne 
jednostki organizacyjne. Np. za monitorowanie danych w zakresie realizacji celu 
operacyjnego Poprawa infrastruktury drogowej odpowiadał Referat Infrastruktury 
Technicznej i Budownictwa oraz Zakład Gospodarki Komunalnej; w zakresie – 
Udoskonalony ład przestrzenny Gminy - Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami 
i Geodezji oraz Referat Infrastruktury Technicznej i Budownictwa; w zakresie - 
Wysoki stopień wykorzystania terenów inwestycyjnych - Referat Kultury, Sportu 
i Promocji Gminy.  
Do pomiaru stopnia realizacji celów związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości 
sformułowano m.in. następujące wskaźniki dla poszczególnych obszarów Strategii:  
− rozwój gospodarczy: liczba nowych firm, które otworzyły działalność w podstrefie 

Morawica Starachowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, liczba 
nowopowstających firm w gminie w sektorze usług; ocena jakości i dostępności 
usług publicznych w gminie dokonywana poprzez badania ankietowe 
mieszkańców, przyrost działających mikro i małych przedsiębiorstw, wartość 
sprzedaży sektora mikro i małych przedsiębiorstw, liczba zrzeszeń i ich 
członków; liczba gospodarstw agroturystycznych w gminie, liczba turystów 
korzystająca z oferty turystycznej gminy, liczba produktów turystycznych 
w gminie, liczba udzielonych noclegów na 1000 mieszkańców, liczba porad 
w Punkcie Informacji Turystycznej; 

− infrastruktura techniczna: długość wyremontowanych i zmodernizowanych dróg 
w km, długość wybudowanych dróg w km, stopień gazyfikacji gminy; stopień 
skanalizowania gminy; 

− środowisko i ład przestrzenny: odsetek powierzchni gminy objęty aktualnymi 
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego; 

− zaspokojenie potrzeb społecznych: liczba bezrobotnych zamieszkałych w gminie 
Morawica, liczba mieszkańców pracujących przedsiębiorstwach zlokalizowanych 
w gminie, w pracach doradczych gminy, zakładających działalność gospodarczą 
na terenie gminy; liczba dzieci przypadających na komputer w szkole, liczba 
oddziałów sportowych na ogólną liczbę oddziałów w placówkach oświatowych, 
liczba kół i SKS i ich członków, liczba świetlic środowiskowych w sołectwach, 
liczba osób korzystająca ze świetlic środowiskowych w sołectwach, liczba 
mieszkańców korzystających z ofert placówek kulturalnych na  

Opis stanu 
faktycznego 
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1000 mieszkańców, czytelnicy bibliotek na 1000 mieszkańców, liczba 
mieszkańców, którzy wzięli udział w imprezach organizowanych w Gminie na  
1000 mieszkańców, liczba osób korzystających z obiektów sportowych na  
1000 mieszkańców, liczba organizacji pozarządowych działających w Gminie na  
1000 mieszkańców. [dowód: akta kontroli str. 214-218] 

Według zapisów Strategii za monitorowanie wskaźników w zakresie wspierania 
przedsiębiorczości odpowiedzialny był Referat Kultury, Sportu i Promocji Gminy. 
W procedurę monitoringu i zbierania danych dla pozostałych obszarów Strategii 
zaangażowane były też inne referaty Urzędu. W Strategii założono, że jeżeli nie jest 
to zaznaczone inaczej, to wskaźniki mierzone są rocznie. Z wyjaśnień Zastępcy 
Burmistrza wynika, że istnieją w Strategii wskaźniki obrazujące rozwój 
przedsiębiorczości, pozwalające monitorować na ile działania w zakresie wspierania 
przedsiębiorczości przynoszą oczekiwane efekty, są to np. liczba nowych firm, które 
otworzyły działalność w podstrefie Starachowickiej SSE, liczba nowopowstających 
firm w Gminie w sektorze usług, Przyrost działających mikro i małych 
przedsiębiorstw. (…) Nie wskazano natomiast konkretnych wartości liczbowych 
wskaźników jakie należałoby osiągnąć w poszczególnych latach. (…) Dane 
dotyczące osiąganych wskaźników nie były opracowywane w formie raportów 
sprawozdawczych, a jedynie w formie opisowej prezentowane (…) na komisjach 
i podczas sesji Rady Gminy lub (…) podczas zebrań wiejskich. Nie rzadziej niż raz 
w roku. (…) W okresie objętym kontrolą analiza porównawcza rok do roku wskazuje 
zwiększenie wartości poszczególnych wskaźników. [dowód: akta kontroli str.1662-
1665]  
Dokument przewidywał Koordynowanie procesu monitorowania i administrowania 
bazą danych, ale nie wskazano w nim jednoznacznie osób odpowiedzialnych za te 
czynności. Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że wskaźniki związane z monitoringiem 
i oceną działań Gminy w zakresie wspierania przedsiębiorczości przygotowuje 
Referat Kultury, Sportu i Promocji Gminy. Stosownie do zakresu czynności 
Kierownika tego referatu jest on zobowiązany do prowadzenia i nadzoru spraw 
związanych z promocją gminy, w tym: organizacją, prowadzeniem, koordynacją 
działań związanych z promocją gospodarczą, turystyczną i kulturalną gminy we 
współdziałaniu ze wszystkimi referatami. W Strategii nie określono wzoru 
dokumentu jaki miał być opracowany po zakończeniu każdego roku celem 
przedstawienia osiągniętych wskaźników ani nie wskazano organów lub osób 
zobowiązanych do oceny jej realizacji. [dowód: akta kontroli str. 71, 213-218, 915-
916,1465, 1662-1665]  

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że niezależnie od wskaźników zawartych w Strategii, 
Referat Kultury, Sportu i Promocji we współpracy z Referatem Spraw Obywatelskich 
opracował w ujęciu ogólnym dane z Ewidencji Działalności Gospodarczej, które 
określono jako stosunek liczby nowych działalności gospodarczych rejestrowanych 
na terenie gminy do liczby podmiotów wyrejestrowywanych. Analizowany był także 
wskaźnik migracji ludności. Były to najczęściej prezentowane wskaźniki rozwoju 
Gminy, obecne praktycznie we wszystkich prezentacjach. 

Kontrolującym NIK nie przedstawiono dokumentów świadczących o prowadzonym 
monitoringu realizacji następujących wskaźników:  
- liczba mieszkańców pracująca w przedsiębiorstwach: zlokalizowanych w gminie, 
w pracach doradczych gminy, zakładających działalność gospodarczą na terenie 
gminy; 
- wartość sprzedaży sektora mikro i małych przedsiębiorstw; 
- liczba gospodarstw domowych posiadających stały dostęp do Internetu; 
- ocena poziomu estetyki Gminy w prowadzonych cyklicznie badaniach wśród 
mieszkańców. [dowód: akta kontroli str. 1391-1464] 



 

18 

2.2. Monitoring Programu Rewitalizacji miał polegać głównie na kontroli realizacji 
zadań inwestycyjnych i projektów rozwojowych oraz planowanych wskaźników 
produktów (np. długość nowo budowanych dróg, liczba nowo powstałych 
działalności gospodarczych, liczba zorganizowanych szkoleń) i rezultatów 
poszczególnych inwestycji (np. skrócenie czasu przejazdu, liczba wypadków 
drogowych, zmniejszenie nakładów na bieżące remont nawierzchni). [dowód: akta 
kontroli str. 372-479, 531-532]  

Zarządzeniem Nr 67/2016 Wójta Gminy Morawica z 4 sierpnia 2016 r. powołano 
Zespół ds. rewitalizacji w skład którego weszli przedstawiciele Urzędu Gminy 
w Morawicy. Do jego zadań należy m.in. opiniowanie wniosków projektów 
rewitalizacyjnych dotyczących zadań realizowanych w ramach obszaru 
rewitalizowanego, monitoring wdrażania Programu, jego promocja i ewaluacja. 
Społeczny nadzór nad realizacją Programu sprawuje Komitet rewitalizacyjny 
powołany Zarządzeniem nr 98/2016 Wójta Gminy Morawica z 17 listopada 2016 r., 
w skład którego weszli przedstawiciele mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji 
pozarządowej działającej na terenie Gminy, klubu sportowego i ochotniczych straży 
pożarnych. [dowód: akta kontroli str. 539-540] 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że funkcjonujący w praktyce system 
monitorowania Strategii odbiegał częściowo od założeń, ponieważ nie 
monitorowano wszystkich określonych w dokumencie wskaźników oraz nie 
zapewniono systemu koordynowania procesu monitorowania Strategii. Czynności 
analityczne były prowadzone, ale zabrakło oceny efektów jako całości. Wskaźniki 
służące ocenie postępu działań Gminy miały charakter ogólny, w szczególności nie 
zawierały wartości początkowej i docelowej, co mogło utrudniać ocenę osiąganych 
efektów.  
Gmina częściowo monitorowała wdrażanie działań wynikających ze Strategii 
w obszarze wspierania przedsiębiorczości, w oparciu o analizę wskaźnikową. 
Niektóre etapy monitorowania odbiegały od przyjętych w dokumencie założeń, nie 
uszczegółowiono działań w zakresie koordynowania tego procesu, jednak 
dokonywano analizy osiąganych wybranych wskaźników i efektów realizacji tej 
strategii, które wykorzystywano do planowania kolejnych działań. 

 

3. Działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości oraz efekty 
tych działań 

3.1. W okresie objętym kontrolą analiza porównawcza rok do roku wskazuje zmiany 
wartości większości wskaźników określonych w Strategii.  
W latach 2014–2017 w Gminie Morawica, w związku z celami wytyczonymi 
w Strategii, zrealizowano następujące zadania inwestycyjne i remontowe, które 
pośrednio mogły mieć wpływ na rozwój przedsiębiorczości: 
- wybudowano 12,6 km i zmodernizowano (przebudowa, odbudowa, remont) 
10,4 km dróg oraz wybudowano 10 km chodnika, za łączną kwotę 26.094 tys. zł; 
- wybudowano instalacje oświetleniowe, których długość obecnie wynosi 136 km, za 
łączną kwotę 1.551 tys. zł. Przygotowano dokumentację projektową na budowę  
7,4 km oświetlenia. Na budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego w 2017 r. 
zaplanowano kwotę 286 tys. zł;  
- zmodernizowano i rozbudowano sieć kanalizacyjną ponosząc wydatki w kwocie 
13.672 tys. zł, osiągając ponad 87% skanalizowania Gminy. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Wg wyjaśnienia złożonego przez Zastępcę Burmistrza, łącznie w okresie od 
1 stycznia 2014 r. do 31 maja 2017 r. na rozwój przedsiębiorczości Gmina Morawica 
poniosła koszty finansowe w wysokości 43.847 tys. zł, z tego na wydatki majątkowe 
przeznaczono 32.646 tys. zł. [dowód: akta kontroli str. 928-929, 938] 

3.2. Gmina brała też udział w projektach pn. „e-świętokrzyskie Budowa Systemu 
Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” oraz „e-świętokrzyskie 
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, w efekcie którego doprowadzano 
światłowodową sieć szkieletową pod koniec 2015 r. do dwóch punktów dostępowych 
(jeden w Bilczy i jeden w Obicach). Działania te sprzyjały poprawie warunków dla 
rozwoju działalności. [dowód: akta kontroli str. 1466-1516] 

3.3. W latach 2014-2017 Gmina zbyła łącznie 26,1 ha gruntów przeznaczonych do 
sprzedaży, z tego 9,6 ha zostało sprzedane przedsiębiorcom (8,9 ha w SSE i 0,7 ha 
poza SSE). Siedem nieruchomości sprzedano w drodze pisemnego przetargu 
nieograniczonego – sześć przedsiębiorcom (tereny pod obiekty produkcyjne, składy 
i magazyny) i jedną osobom fizycznym (tereny budownictwa mieszkaniowego 
jednorodzinnego) oraz jedną działkę w drodze bezprzetargowej – grunt na terenie 
budownictwa mieszkaniowego dla osoby fizycznej (nabycie nieruchomości przyległej 
w celu polepszenia warunków gospodarowania). 
Wg stanu na 30 czerwca 2017 r. Gmina oddała w dzierżawę łącznie 5,7 ha 
nieruchomości gruntowych, z tego: 0,5 ha przedsiębiorcom (m.in. pod stację 
bazową, kiosk handlowy, pod pojemnik Polskiego Czerwonego Krzyża, zabudowaną 
budynkiem murowanym stanowiącym nakłady osoby fizycznej, zabudową ośrodkiem 
zdrowia stanowiącym własność Gminy); 4,3 ha gruntów częściowo zabudowanych 
(kompostownia osadu wraz z placami i drogami utwardzonymi, nieruchomość 
z zabytkowym parkiem częściowo zabudowana budynkiem oficyny dworskiej, 
zabudowania budynku administracyjnego i gospodarczego) -  Zakładowi Gospodarki 
Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o., który ma możliwość poddzierżawiania lub najmu 
lokali znajdujących się w dzierżawionych budynkach; 0,9 ha gruntów zabudowanych 
OSP, świetlicom wiejskim, fundacji pod prowadzenie przedszkola.     

W użyczenie oddano łączną powierzchnię 40,1 ha gruntów niezabudowanych 
i zabudowanych budynkami z lokalami użytkowymi dla: dziewięciu OSP (remiza 
z funkcją świetlicy wiejskiej), dla pięciu szkół prowadzonych przez stowarzyszenia; 
Dom Ludowy w Łabędziowie dla Stowarzyszenia na Rzecz Aktywacji Społeczności 
i Ekorozwoju Wsi Łabędziów, działki zabudowane i niezabudowane spółkom Gminy: 
Koral Sport i Rekreacja Sp. z o.o. i Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy  
Sp. z o.o., grunty niezabudowane Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Bilczy.  
[dowód: akta kontroli str. 1010-1244,1245-1275] 

3.4. Gmina nie podejmowała działań dotyczących wsparcia finansowego 
przedsiębiorców takich jak poręczenia, gwarancje i pożyczki dla przedsiębiorców 
działających na jej terenie. W badanym okresie Gmina udzieliła pięciu pożyczek 
w związku z umowami na dofinansowanie projektów dotyczących wyposażenia 
świetlic wiejskich, organizacji zajęć letnich dla dzieci, wydania publikacji 
promujących walory kulturowe i historyczne gminy, organizacji imprezy „Noc 
Świętojańska w Morawicy” realizowanych przy udziale środków UE przez 
następujące podmioty: 

- Towarzystwo Ekorozwoju Radomic, Radomice,  
- Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola – 2 umowy, 
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Morawickiej, 
- Stowarzyszenie Ekorozwoju Lisowa i Zaborza. 
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Cztery umowy zawarte były w 2014 r. (w okresie od maja 2014 r. do września  
2014 r.), jedna umowa zawarta była w lutym 2015 r. Wszystkie pożyczki zostały 
zwrócone w terminie. [dowód: akta kontroli str. 81, 1517-1571] 

3.5. Jedna umowa pożyczki, trzy umowy sprzedaży nieruchomości, dochody 
uzyskane z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie oraz trwały zarząd, a także 
dochody z najmu i dzierżawy były przedmiotem kompleksowej kontroli gospodarki 
finansowej Gminy Morawica za 2015 rok przeprowadzonej przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową w grudniu 2016 r. W zakresie pożyczek, sprzedaży nieruchomości, 
dochodów z najmu i dzierżawy, RIO nie stwierdziło nieprawidłowości, natomiast 
ustaliło, że od użytkowników wieczystych, którzy wnieśli opłatę roczną po terminie 
pobrano odsetki w zawyżonej wysokości ogółem o kwotę 378,30 zł, co 
spowodowane było przyjęciem nieprawidłowej stawki procentowej do wyliczania 
należnych odsetek.  [dowód: akta kontroli str.1572-1588] 

3.6. Od początku utworzenia SSE „Starachowice” Podstrefy Morawica działki kupiło 
14 przedsiębiorców, z tego w latach 2014-2017 cztery podmioty kupiły działki  
o łącznej powierzchni 9 ha. Aktualnie w obszarze tym działalność prowadzi  
8 przedsiębiorstw, dwie firmy zagospodarowują teren pod swoją działalność,  
a cztery działki są niezabudowane. Zarząd SSE Starachowice S.A. wydał siedem 
ważnych zezwoleń na działalność w Podstrefie Morawica, gdzie utworzono  
132 miejsca pracy. Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach posiadających 
ważne zezwolenia na działalność w podstrefie Morawica zgodnie z danymi 
przekazanymi ze SSE na dzień 31.03.2017 r. wyniosły 32.232.615 zł, 
(w przeliczeniu na 1 mieszkańca – 2047 zł). [dowód: akta kontroli str.1318-1320, 
1398] 

3.7. Efektem współpracy Gminy z Powiatowym Urzędem Pracy były m.in.:  
- 32. Powiatowe Targi Pracy zorganizowane 30 października 2015 r. w Centrum 
Samorządowym w Morawicy, w których wzięło udział ponad trzydziestu wystawców, 
w tym dziewiętnastu pracodawców i trzynaście instytucji partnerstwa lokalnego oraz 
instytucji realizujących inicjatywy partnerów rynku pracy. Odwiedziło je blisko 
czterysta osób poszukujących pracy; 
- spotkania w ramach projektu pt. Powiat kielecki - Małe Średnie Przedsiębiorstwa - 
Partnerstwo na rzecz rozwoju - w marcu 2016 r.; 
- spotkanie pt. Planowanie kariery zawodowej, w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia 
Kariery, w dniu 21.10.2016 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach; 
- spotkanie pt. Dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna, rynek pracy - 
wymagania pracodawców w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Morawicy w dniu 08.06.2017 r. 

3.8. Przedstawiciele Gminy w latach 2014-2016 brali udział w misjach 
gospodarczych organizowanych przez inne instytucje, w tym Państwową Agencję 
Inwestycji Zagranicznych czy Urząd Miasta w Kielcach. W dniach 9 – 17.10.2016 r. 
odbył się wyjazd studyjny do Chin (współorganizowany przez Urząd Miasta 
w Kielcach) na zaproszenie chińskiego miasta Liqao, w którym udział wzięli Wójt 
Gminy Morawica i Wiceprezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Gminy Morawica. 
Udział przedstawicieli z Gminy służył wymianie doświadczeń i promocji terenów 
inwestycyjnych prezentowanych m.in. w folderach w języku chińskim. [dowód: akta 
kontroli str. 1338] 

W 2014 r. Gmina  zrealizowała projekt dofinansowany ze środków unijnych 
„Odkrywanie wartości lokalnych produktów poprzez organizację wyjazdów 
przedsiębiorców i przedstawicieli samorządu Gminy Morawica do miast i gmin 
partnerskich” za łączną kwotę 51.445 tys. zł, w tym środki własne Gminy 18.674 tys. 
zł. W ramach ww. projektu zorganizowano wyjazdy przedsiębiorców  do trzech miast 
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partnerskich gminy Morawica tj. Polska–Stawiguda, Włochy–Priverno, Słowacja–
Bratysława (Raca). Uczestnicy projektu mogli spotkać się z tamtejszymi 
przedsiębiorcami, przedstawić swoją ofertę i wymienić doświadczeniami. 
 
W maju 2015 r. odbył się zorganizowany przez Gminę, przy udziale środków 
finansowych przedsiębiorców, wyjazd w ramach wymiany doświadczeń 
przedsiębiorców (łącznie 15 osób) do partnerskiej gminy Stawiguda. Podczas 
wyjazdu przedsiębiorcy z gminy Morawica spotkali się z przedsiębiorcami ze 
Stawigudy celem wymiany doświadczeń, odwiedzili firmy działające w tej gminie.  

W 2015 r. Gmina Morawica uzyskała tytuł Lidera Rozwoju Regionalnego przyznany 
przez Polską Agencję Przedsiębiorczości. Tytuł był wręczony podczas Polskiego 
Kongresu Przedsiębiorczości odbywającego się w dniach 5-6 listopada 2015 r. 
w Łodzi. Na przygotowanym stoisku promocyjnym delegacja z gminy 
zaprezentowała firmy, posiadane tereny inwestycyjne oraz ciekawe inwestycje 
z gminy Morawica. [dowód: akta kontroli str. 1337-1338] 

3.9. W budżecie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 opracowanym przez  
LGD na rozwój gospodarczy obszaru LGD ”Perły Czarnej Nidy” przeznaczono 
2.375.000,00 zł, z czego w latach 2016-2018 - 500.000,00 zł na tworzenie nowych 
przedsiębiorstw, 1.875.000,00 zł na rozwój istniejących przedsiębiorstw i tworzenie 
nowych miejsc pracy. W ramach kosztów bieżących i aktywizacji zaplanowano  
1500 zł na szkolenie dla osób podejmujących działalność gospodarczą. 
Zaplanowano też działania poświęcone rozwojowi infrastruktury turystycznej  
i rekreacyjnej, zachowaniu zabytków, promocji regionu w tym także działania 
pobudzające aktywność mieszkańców na co przeznaczono 2.375 tys. zł. 

W ramach LGD 2015 r. zrealizowano projekt pn. „Działania obywatelskie promujące 
szlak kajakowy na rzece Czarnej Nidzie i Bobrzy”, w ramach którego 
przeprowadzono dla 30 osób szkolenia z zakresu nowoczesnego marketingu 
w turystce i technik sprzedaży produktów turystycznych, a także szkolenia z zakresu 
nauki pływania kajakiem dla 104 osób. W październiku 2015 r. zorganizowane były 
spotkania informacyjno–konsultacyjne dotyczące zasad ubiegania się o środki 
finansowe w ramach działania 1.1.2 Rozwój działalności gospodarczej, w których 
łącznie uczestniczyło 45 osób. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs z tego zakresu 
wpłynęło 18 wniosków, spośród których do realizacji zakwalifikowano 10 podmiotów. 
Jednym z warunków konkursowych było utworzenie minimum jednego miejsca 
pracy.  

W 2016 r. odbyły się spotkania informacyjno-konsultacyjne w związku z naborem 
wniosków o przyznanie pomocy na działalność z zakresu "Budowa lub przebudowa 
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej". Do 
realizacji projektu przystąpiły 4 podmioty.  

W styczniu 2017 r. przeprowadzono dwumodułowe szkolenie dotyczące zasad 
ubiegania się o środki finansowe w ramach działania 1.1. Podejmowanie 
działalności gospodarczej, w którym uczestniczyło 56 osób. W odpowiedzi na 
ogłoszenie o naborze wniosków wpłynęło 18 zgłoszeń. W lutym 2017 r. 
zorganizowano nabór na konkurs „Lokalna sieć innowacji” na który przeznaczono  
50 tys. zł. Od marca 2017 r. realizowany był partnerski projekt „LGD-owskie 
wsparcie w biznesowym starcie”. 

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” stworzyła system informacyjny 
w  postaci katalogu firm i instytucji działających na terenie LGD, który umożliwia 
mieszkańcom szybkie i skuteczne wyszukiwanie potrzebnych informacji, towarów 
lub usług, które mogą zakupić w najbliższej okolicy. Jednocześnie baza ta dała 
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przedsiębiorcom okazję do łatwego odnalezienia ich oferty przez potencjalnych 
klientów. 

Pracownicy biura LGD świadczyli bezpłatne doradztwo w każdy dzień roboczy dla 
osób chcących aplikować o dofinansowanie w ramach projektów realizowanych 
przez  LGD „Perły Czarnej Nidy”.  

W kwietniu każdego roku LGD „Perły Czarnej Nidy” brała udział 
w  Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki „AGROTRAVEL”, 
prezentując bezpłatnie na swoim stoisku wystawienniczym m.in. materiały 
promocyjne związane z działalnością gospodarczą podmiotów z obszaru jej 
działania, prospekty gospodarstw agroturystycznych i materiały promocyjne Gminy.  
[dowód: akta kontroli str.1350-1351] 

3.10. Poziom bezrobocia (mierzony jako stosunek liczby bezrobotnych do liczby 
osób w wieku produkcyjnym) miał w okresie 2013-201628 tendencję malejącą od 
8,6% w 2013 r. do 4,4% w 2016 r. [dowód: akta kontroli str., 1321, 1326] 
Z 6,2% w 2014 r. do 5,3% w 2016 r. zmalał odsetek mieszkańców żyjących 
w ubóstwie, analogicznie z 380 do 342 zmalała liczba rodzin korzystających 
z pomocy społecznej. Wpływ na to mogła mieć wzrastająca w gminie liczba 
podmiotów gospodarczych (wzrost ze 150 w 2013 r. do 183 w 2016 r.). Saldo 
migracji wewnętrznej29 od 2014 r. miało również tendencję malejącą z 202 w 2014 r. 
do 142 w roku 2016. Systematycznie więcej osób napływa do Gminy, niż ją 
opuszcza.   

W latach 2013-2015 wzrastały (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) dochody 
własne (od 1.530 zł do 1.928 zł). W 2016 r. nastąpił niewielki ich spadek do 1.897 zł. 
Dochody z PIT rosły systematycznie od 2014 r. (z 589 zł do 735 zł), malały zaś 
wydatki majątkowe (od 1.381 zł do 646 zł). Dochody z CIT (w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca) były zróżnicowane i wynosiły: 3,28 zł na koniec 2013 r.;  
2,59 zł w 2014 r.; 18,26 zł w 2015 r. i 13,47 zł w 2016 r. [dowód: akta kontroli str. 
920, 1321, 1407] 

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów wahała się od 138 do 189. W każdym 
roku badanego okresu różnica liczby przedsiębiorstw zarejestrowanych 
i wyrejestrowanych była zawsze dodatnia i wyniosła 28 w 2013, 17 w 2014,  
37 w 2015 i 75 w 2016 roku. W tym samym okresie liczba podmiotów które zawiesiły 
swoją działalność wahała się od 93 do 119.  

W latach 2014-2016 wzrosła też liczba nowo powstałych firm w sektorze usług od 
106 do 124. Nastąpił też znaczny przyrost działających mikro i małych 
przedsiębiorstw od 11 w 2014 r. do 95 w roku 2016. 

Stopniowo wzrastała również liczba turystów odwiedzających Gminę Morawica. Przy 
stałej liczbie gospodarstw agroturystycznych i produktów turystycznych w badanym 
okresie, wzrosła liczba udzielonych noclegów. [dowód: akta kontroli str. 1321, 1391-
1396, 1434, 1460-1464] 

3.11. Efektem współpracy Gminy z mieszkańcami i przedsiębiorcami było 
wprowadzenie Karty Mieszkańca - programu stworzonego z myślą o mieszkańcach 
oraz o promowaniu przedsiębiorstw z gminy Morawica. W ramach programu Karta 
Mieszkańca każdy jej posiadacz może skorzystać z bonusów, rabatów oraz zniżek 
na usługi oferowane przez partnerów Programu. O Kartę mogą się również ubiegać 
osoby niezameldowane pod warunkiem, że udokumentują adres miejsca 

                                                      
28 dane wg stanu na 31 grudnia każdego roku. 
29 Różnica pomiędzy napływem (zameldowania na pobyt stały) a odpływem (wymeldowania z pobytu stałego) 
ludności związanym ze zmianą miejsca zamieszkania na terenie kraju. 
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zamieszkania na terenie Miasta i  Gminy Morawica. Karta wydawana jest 
nieodpłatnie przez Urząd Miasta i Gminy w Morawicy. 
Przedsiębiorcy, którzy przystąpili do programu (na dzień 24 lipca 2017 r. – 15 
przedsiębiorców), promują swoje firmy poprzez zamieszczenie w zakładce Karta 
Mieszkańca danych swojego przedsiębiorstwa oraz rodzaj świadczonej ulgi. 
Otrzymują również naklejkę informującą, że są partnerem programu. [dowód: akta 
kontroli str. 87] 
 

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

Zdaniem NIK, działania w zakresie promocji lokalnych przedsiębiorstw wśród 
mieszkańców Gminy, realizowane w ramach programu Karta Mieszkańca stanowią 
przykład dobrej praktyki. 
 
W ocenie NIK w okresie objętym kontrolą Gmina uzyskała pozytywne efekty działań 
podejmowanych na rzecz wspierania przedsiębiorczości. Uchwalając na całym 
obszarze Gminy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, inwestując 
w infrastrukturę techniczną oraz przygotowanie terenu pod inwestycje tworzyła 
korzystne warunki rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Realizowane działania 
wpłynęły korzystnie na liczbę podmiotów gospodarczych i malejące wskaźniki 
bezrobocia. 

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

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

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

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           sierpnia 2017 r. 

 
 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Kielcach 

Kontroler: Dyrektor 
Grzegorz Walendzik Ewa Buczkowska 
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