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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny (dalej: Urząd), ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny. 

 

Sebastian Nowaczkiewicz, Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny od 1 grudnia 2014 r.  
(dalej: Wójt), poprzednio Wójtem był Stanisław Barycki – od 18 listopada 2002 r. do 
30 listopada 2014 r. 

 

1. Planowanie i organizacja działań promocyjnych. 

2. Charakter działań promocyjnych, ich realizacja i wysokość wydatków 
ponoszonych na promocję. 

3. Monitorowanie efektów prowadzonych działań promocyjnych i ich ewaluacja. 

Lata 2014-2018 z wykorzystaniem danych i dowodów sporządzonych przed lub po 
tym okresie, dotyczących przedmiotu kontroli. 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach. 

 

 

Andrzej Kamiński, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKI/26/2019 z 25 lutego 2019 r.  

 (akta kontroli str.1-4) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Realizowane w kontrolowanym okresie działania promocyjne gminy Sitkówka-
Nowiny (dalej: Gmina) wpisywały się w cele i zadania ujęte w Strategii Rozwoju 
Gminy Sitkówka-Nowiny do roku 20153 (dalej: Strategia Rozwoju z 2008 r.) oraz 
Strategii Rozwoju Gminy Sitkówka-Nowiny do roku 20254 (dalej: Strategia Rozwoju 
z 2016 r.). W Strategiach tych, a także w innych dokumentach nie określono jednak 
dla celów i zadań dotyczących promocji wskaźników stopnia ich osiągania. 

W Urzędzie w całym okresie objętym kontrolą nie sporządzano analiz potrzeb 
promocyjnych Gminy oraz nie planowano działań służących realizacji celów 
związanych z promocją przewidzianych w Strategiach Rozwoju z 2008 r. i z 2016 r. 
Uwagę zwraca znaczna różnica pomiędzy planem wydatków promocyjnych, a ich 
wykonaniem w roku 2014 i 2016 wynosząca odpowiednio: 82,2% i 63,9% mogąca 
świadczyć o niewłaściwie prowadzonej analizie potrzeb promocyjnych. Powyższe 
może oznaczać, że realizowane działania promocyjne miały charakter doraźny oraz 
nie w pełni służyły skutecznej i efektywnej promocji Gminy. 
Środki na promocję, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych5 
(dalej: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji), zaplanowano w rozdziale klasyfikacji 
budżetowej 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. 

Wydatki promocyjne w poszczególnych latach okresu objętego kontrolą 
wynosiły: w 2014 r. – 190,1 tys. zł, 2015 r. – 108,5 tys. zł, 2016 r. – 135,8 tys. zł, 
2017 r. – 143,8 tys. zł, 2018 r. – 158,6 tys. zł. Analiza 102 wydatków na łączną 
kwotę 364,7 tys. zł (49,5% ogółu wydatków promocyjnych Gminy) wykazała, że do 
działań promocyjnych Gminy wykorzystywano m.in.: imprezy sportowe i kulturalne 
(I Korona Świętokrzyska Wyścigu Etapowego MTB, Sportowy Sezon Jesienny, 
Poland BIKE Maraton, Lotto Poland, Plebiscyt Talent Świętokrzyski), imprezy 
o charakterze historycznym (Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych), 
publikacje na stronach internetowych, artykuły prasowe. Wszystkie objęte analizą 
wydatki ujmowano prawidłowo w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75075 Promocja 
jednostek samorządu terytorialnego.  

Kontrola udzielania zamówień publicznych dotyczących działań promocyjnych, 
przeprowadzona na próbie 10 wydatków na ogólną kwotę 109,4 tys. zł, wykazała, 
że wydatki były dokonywane zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 i art. 254 pkt 3 i 4 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych6, tj. w sposób oszczędny, 
z zachowaniem m.in. zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów 
oraz na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

W grudniu 2018 r. opracowano „Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Gminy do 
2025 r.” za okres 2016-2018. W kontrolowanym okresie w Urzędzie nie dokonywano 
jednak rzetelnych analiz efektów działań promocyjnych przy wykorzystaniu 
wskaźników odnoszących się do tych działań. W konsekwencji Urząd nie 
dysponował odpowiednią informacją czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu działania te 
wpłynęły na poprawę atrakcyjności Gminy. 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
3 Uchwała NR RG-XXIV/179/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 września 2008 r. w sprawie przyjęcia 
Strategii Rozwoju Gminy Sitkówka-Nowiny do roku 2015r 
4 Uchwała NR RG-XVI/179/16 Rady Gminy Sitkowka-Nowiny z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia 
strategii rozwoju Gminy Sitkówka-Nowiny do roku 2025. 
5 Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, ze zm. 
6 Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe7 kontrolowanej działalności 

1. Planowanie i organizacja działań promocyjnych 

Od 16 kwietnia 2013 r. do 21 grudnia 2014 r. w strukturze organizacyjnej Urzędu 
funkcjonował Zespół ds. Promocji Gminy, Działalności Gospodarczej i Funduszy 
Pomocowych (podległy Sekretarzowi Gminy), w skład którego wchodziło stanowisko 
ds. promocji i funduszy pomocowych oraz stanowisko ds. działalności 
gospodarczej8. 
Od 22 grudnia 2014 r. do 20 grudnia 2018 r., zgodnie z regulaminem 
organizacyjnym Urzędu9, zadania dotyczące promocji realizowane były przez 
Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych, w ramach którego funkcjonowało 
stanowisko ds. promocji i działalności gospodarczej.  
Od 21 grudnia 2018 r. w strukturze Urzędu zostało utworzone Samodzielne 
Stanowisko ds. Nawiązywania Współpracy, Mediów i Promocji Gminy (podległe 
bezpośrednio Wójtowi)10. 
Do zadań ww. komórek w zakresie promocji należało: 
− prowadzenie spraw związanych z promocją Gminy; 
− gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promocyjnych; 
− współpraca z instytucjami, podmiotami gospodarczymi i organizacjami 

w zakresie społeczno-gospodarczego rozwoju Gminy; 
− utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego 

przekazu; 
− współpraca międzygminna, regionalna i międzynarodowa; 
− koordynacja i aktualizacja prac związanych ze strategią rozwoju Gminy, w tym 

współpraca z zagranicą, upowszechnianie informacji o Unii Europejskiej oraz 
prowadzenie spraw dotyczących promocji potencjału gospodarczego, 
kulturalnego i turystycznego Gminy; 

− uczestnictwo w targach, giełdach i wystawach w celu promocji Gminy; 
− redakcja i publikacja wydawnictw Gminy; 
− redakcja strony internetowej oraz mediów społecznościowych. 
Promocją w kontrolowanym okresie zajmowali się: 
− Piotr Buras od 8 maja 2013 r. do 5 stycznia 2015 r., jako inspektor ds. promocji 

i funduszy pomocowych, a od 6 stycznia 2015 r. do 30 września 2015 r. jako 
inspektor ds. promocji i działalności gospodarczej. 

− Agnieszka Sępień od 1 października 2015 r. do końca okresu objętego 
kontrolą, inspektor ds. promocji i działalności gospodarczej. 

Zadania przewidziane w regulaminie organizacyjnym do realizacji na zajmowanych 
przez te osoby stanowiskach znajdowały się w ich zakresach czynności. Należało 
do nich m.in.: prowadzenie spraw związanych ze strategią rozwoju Gminy, w tym 
współpraca z zagranicą, upowszechnianie informacji o Unii Europejskiej oraz 
prowadzenie spraw dotyczących promocji potencjału gospodarczego, kulturalnego 
i turystycznego Gminy; prowadzenie spraw związanych z promocją Gminy; 
opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych Gminy; 
                                                      
7 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
8 Od 16 kwietnia 2013 r. do 21 grudnia 2014 r. obowiązywał regulamin organizacyjny wprowadzony 
zarządzeniem Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 18 marca 2013 r. 
9 Od 22 grudnia 2014 r. do 20 grudnia 2018 r. obowiązywał regulamin organizacyjny wprowadzony 
zrarządzeniem Wójta Gminy Sitkowka-Nowiny z dnia 17 grudnia 2014 r. 
10 Regulamin Organizacyjny wpraowadzony zarządzeniem Nr WG.0050.125.2018 Wójta Gminy Sitkówka-
Nowiny  z dnia 21 grudnia 2018 r. 
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gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promocyjnych; 
utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego 
przekazu; uczestnictwo w targach, giełdach i wystawach w celu promocji Gminy; 
inspirowanie działań mających na celu rozwój ruchu turystycznego; 
współuczestniczenie i współorganizowanie imprez kulturalnych, turystycznych 
i innych okolicznościowych; realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu 
i turystyki; współpraca z organizacjami pozarządowymi. 
Od 22 grudnia 2014 r. do 20 grudnia 2018 r.  nadzór nad sprawami dotyczącymi 
promocji Gminy sprawowała Grażyna Górecka – Kierownik Referatu 
Organizacyjnego i Spraw Społecznych, która w zakresie czynności została 
zobowiązana m.in. do nadzoru, kontroli nad prawidłową i terminową realizacją 
zadań przedmiotowego Referatu. 
Od 14 stycznia 2019 r. promocją – w ramach utworzonego w strukturze Urzędu 
z dniem 21 grudnia 2018 r. Samodzielnego Stanowiska ds. Nawiązywania 
Współpracy, Mediów i Promocji Gminy – zajmowała się Marta Herberger, główny 
specjalista ds. nawiązywania współpracy, mediów i promocji gminy, do której zadań 
zgodnie z zakresem czynności należało m.in.: opracowanie założeń strategii 
promocji Gminy oraz wdrażanie inicjatyw w zakresie promocji Gminy w ramach 
strategii rozwoju Gminy Sitkówka-Nowiny; opracowywanie materiałów 
informacyjnych i promocyjnych Gminy, przy współpracy z referatami 
i samodzielnymi stanowiskami Urzędu, w tym: materiałów promocyjnych, 
promujących walory kulturowe, historyczne i turystyczne Gminy; biuletynu 
informacyjnego Urzędu, przygotowywanie projektów informatorów graficznych, 
budowanie świadomości marki i kreowania pozytywnego wizerunku Gminy; bieżące 
informowanie mieszkańców o działaniach, planach i zamierzeniach władz Gminy, 
aktualizacja strony internetowej; opracowywanie wydawania gazety lokalnej „Głos 
Nowin”; prowadzenie profili gminy Sitkówka-Nowiny w mediach społecznościowych. 

(akta kontroli str. 5-141)  

W kontrolowanym okresie działania promocyjne realizowane były tylko przez Urząd. 
Jednostki podległe nie realizowały zadań w tym obszarze. 

(akta kontroli str. 142)  

Do zakończenia kontroli, w Urzędzie nie opracowano odrębnego dokumentu 
strategicznego odnoszącego się do działań promocyjnych (np. strategii lub 
programu promocji). W kontrolowanym okresie obowiązywały natomiast Strategie 
Rozwoju z 2008 r.11 i z 2016 r. W Strategiach tych zawarto założenia i cele 
w zakresie rozwoju Gminy, w tym dotyczące promocji.  
W Strategii Rozwoju z 2008 r. sformułowano misję Gminy (cel główny) 
w następujący sposób: Gmina Sitkówka-Nowiny kreuje zrównoważony rozwój 
Gminy poprzez sprawne i efektywne zarządzanie zasobami lokalnymi, stymulowanie 
rozwoju gospodarczego, ochronę środowiska naturalnego oraz stałe podnoszenie 
standardu usług publicznych i poziomu życia mieszkańców. Wskazano, że dla 
realizacji celu głównego konieczna jest realizacja ośmiu następujących celów 
strategicznych: 
1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wspierającej rozwój Gminy. 
2. Ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego. 
3. Budowa społeczeństwa informacyjnego. 
4. Rozwój lokalnych zasobów ludzkich, oraz wspieranie sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw. 
5. Wzmocnienie lokalnej infrastruktury ochrony zdrowia. 
6. Wspieranie rozwoju edukacji, kultury fizycznej i sportu. 

                                                      
11 Obowiązująca do dnia 21 lutego 2016 r. 
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7. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi kultury, turystyki i wypoczynku. 
8. Promocja Gminy. 
W ramach celu dotyczącego Promocji Gminy przewidziano kreowanie pozytywnego 
wizerunku Gminy, promowanie jej atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej, 
usprawnianie przepływu informacji o Gminie, zachodzących procesach 
gospodarczych, działalności kulturalnej i sportowej, walorach przyrodniczych 
i turystycznych. 
Do każdego z powyższych celów sformułowano zadania warunkujące ich realizację. 
Dla celów od pierwszego do siódmego podano wskaźniki monitoringu (produktu, 
rezultatu, oddziaływania).  
Do celu strategicznego nr 8 dotyczącego promocji Gminy przewidziano realizację 
takich zadań jak: 
− opracowywanie folderów i innych wydawnictw upowszechniających informacje 

o Gminie; 
− udział w targach i imprezach promocyjnych; 
− współpraca z mediami w kreowaniu wizerunku Gminy; 
− wykorzystanie strony internetowej i biuletynu informacji publicznej do 

usprawnienia przepływu informacji. 
Do powyższego celu nie sformułowano żadnych wskaźników monitoringu i nie 
określono sposobów monitorowania jego realizacji. 

(akta kontroli str. 247-296)  

Strategia Rozwoju Gminy obowiązująca od 2016 r. zawierała założenia, cele 
i zadania w zakresie rozwoju Gminy, w tym związane z promocją.  
W Strategii sformułowano misję Strategii Rozwoju Gminy do roku 2025 (cel główny) 
w następujący sposób: misją Strategii Rozwoju jest wsparcie działań samorządu 
gminnego oraz wszystkich lokalnych środowisk w realizacji przedsięwzięć 
prowadzących do zrównoważonego rozwoju Gminy, poprzez inspirowanie 
i koordynowanie działań związanych z rozwojem społecznym i gospodarczym gminy 
przy uwzględnieniu uwarunkowań środowiskowych. Strategia Rozwoju Gminy 
powinna przyczynić się do mobilizacji kapitału społecznego, rozwoju potencjału 
kulturowego gminy do wykreowania gminnego produktu turystyczno-rekreacyjnego 
o zasięgu regionalnym. 
W dokumencie tym wyodrębniono pięć celów strategicznych: 
1. Rozwój turystyki, sportu i rekreacji wraz z promocją gminy Sitkówka-Nowiny. 
2. Aktywna ochrona środowiska wraz z doskonaleniem infrastruktury technicznej, 

transportowej i informatycznej. 
3. Rewitalizacja Funkcji i układu Nowin oraz ich ochrona wraz z koniecznym 

rozwojem funkcjonalno-przestrzennym gminy; 
4. Wzrost atrakcyjności Gminy Sitkówka-Nowiny jako miejsca zamieszkania; 
5. Zwiększenie znaczenia gospodarczego gminy Sitkówka-Nowiny w skali 

regionalnej. 
W celu realizacji celów strategicznych wyodrębniono 10 celów operacyjnych 
stanowiących jednocześnie zadania do realizacji. W trzech z nich przewidziano 
działania związane z promocją Gminy, tj.: 
− nr 2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej 

i kulturalnej – utworzenie systemu informacji turystycznej; 
− nr 7. Rozwój sektora mikro i małych przedsiębiorstw – promocja gospodarcza 

gminy, promocja postaw przedsiębiorczych, w tym systemu przygotowania 
młodzieży do rozwoju przedsiębiorczości, promocja samorządu gospodarczego 
wśród lokalnych przedsiębiorców; 

− nr 10. Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu środowiska naturalnego – 
promocja postaw ekologicznych i edukacji ekologicznej, kampanie edukacyjne 
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wpływające na zmianę zachowań ekologicznych oraz kampanie nagłaśniające 
problem czystości i porządku. 

W Strategii zdefiniowano pojęcia monitoringu oraz ewaluacji i stwierdzono, że dają 
one m.in. odpowiedź na podstawowe pytania, jak udaje się realizować założoną 
strategię i co wymaga zmiany. Zapisano, że za monitoring Strategii odpowiedzialny 
jest także Referat Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, 
a ewaluacja będzie realizowana poprzez zewnętrznych i niezależnych ekspertów. 
Podsumowując można stwierdzić, że monitoring pozwoli na uzyskanie informacji 
o postępach w realizacji założonych celów („rejestracja” produktów) i ewentualnie 
dokonanie bieżących korekt w procesie wdrażania strategii, z kolei ewaluacja 
pozwoli na sformułowanie wniosków i rekomendacji (ustalenie związków pomiędzy 
podjętymi działaniami a uzyskanymi efektami) służącymi udoskonaleniu/aktualizacji 
strategii. W Strategii nie ustalono jednak sposobów monitorowania jej realizacji.  

(akta kontroli str. 297-393, 568-569) 

W poszczególnych latach w uchwałach budżetowych planowano środki na 
prowadzenie działalności promocyjnej. Ich wysokość w ciągu roku budżetowego 
była zwiększana i tak: 
− w 2013 r. z 132 tys. zł do 132,6 tys. zł, tj. o 0,5%; 
− w 2014 r. z 132 tys. zł do 240,5 tys. zł, o 82,2%; 
− w 2015 r. z 107 tys. zł do 114 tys. zł, o 6,5%; 
− w 2016 r. z 90 tys. zł do 147,5 tys. zł, o 63,9%12; 
− w 2017 r. z 135 tys. zł do 145 tys. zł, o 7,4%; 
− w 2018 r. z 130 tys. zł do 159 tys. zł, o 22,3%. 
Środki te zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zostały 
zaplanowane w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.  

 (akta kontroli str. 394,410-439) 

Zastępca Skarbnika Gminy Ewa Mazur wyjaśniła: plany wydatków na promocję 
Gminy w okresie objętym kontrolą ustalane były w odniesieniu do przewidywanego 
wykonania roku poprzedniego. Plany wydatków, w tym na promocję Gminy 
opracowywane były w układzie dział-rozdział-paragraf klasyfikacji budżetowej. 
W planach nie były sformułowane cele i zadania poszczególnych grup wydatków 
(budżet zadaniowy). W trakcie roku dokonywane były zmiany planów finansowych 
na promocję Gminy.  

(akta kontroli str. 529) 

W Urzędzie w kontrolowanym okresie nie opracowywano planów działań 
promocyjnych. Odnośnie planowania i analizy potrzeb działań promocyjnych Wójt 
wyjaśnił: Analiza potrzeb w zakresie działań promocyjnych prowadzona jest na 
bieżąco, poprzez analizę Strategii Rozwoju i potrzeby wynikające z obszarów, które 
w ocenie organu wykonawczego Gminy, są niezbędnie do osiągnięcia danego celu 
przez Gminę. 

(akta kontroli str. 501) 

W okresie objętym kontrolą Gmina nie odzyskiwała podatku VAT od wydatków 
poniesionych na promocję. 

(akta kontroli str. 555) 

                                                      
12 W 2014 r., w ramach promocji realizowano projekt „Atrakcyjni na rynku pracy – organizacja 
warsztatów zawodowych. Powyższy projekt był prowadzony w ramach działania 413 ”Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Na realizację projektu wydatkowano 
57,5 tys. zł. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

W Urzędzie w całym okresie objętym kontrolą nie sporządzano analiz potrzeb 
promocyjnych Gminy oraz nie planowano działań służących realizacji celów 
promocyjnych przewidzianych w Strategiach Rozwoju z 2008 r. i 2016 r. Powyższe 
może oznaczać, że realizowane działania promocyjne miały charakter doraźny oraz 
nie w pełni służyły skutecznej i efektywnej promocji Gminy. Wskazywać na to może 
również fakt, że w roku 2014 i 2016 wystąpiła znaczna różnica pomiędzy planem 
wydatków promocyjnych, a ich wykonaniem wynosząca odpowiednio 82,2% 
i 63,9%. Dodatkowo w Strategiach Rozwoju z 2008 r. i z 2016 r. dla celów i zadań 
dotyczących promocji nie określono wskaźników stopnia ich realizacji. 

(akta kontroli str. 143-393, 504) 

Odnośnie nieopracowania dokumentów zawierających analizę potrzeb w zakresie 
promocji oraz planów działań promocyjnych Wójt wyjaśnił: Odnosząc się do 
zawartego w piśmie zarzutu dotyczącego braku opracowania odrębnego dokumentu 
strategicznego dotyczącego działań promocyjnych (strategii lub programu promocji), 
pragnę podnieść, iż w prawie polskim brak jest uregulowań dotyczących warunków 
i zasad realizacji zadania własnego samorządu gminnego w zakresie promocji 
Gminy. Żaden powszechnie obowiązujący akt rangi ustawowej, nie reguluje kwestii 
promocji Gminy i nie określa kompetencji organów jednostki samorządu 
terytorialnego przy wykonywaniu tego zadania.  
Gmina realizuje, zgodnie z zasadą domniemania kompetencji, zadania publiczne 
o znaczeniu lokalnym, ale tylko te, których wykonywanie nie jest zastrzeżone dla 
innych podmiotów. Zadania gmin nie mają jednolitego charakteru prawnego. 
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym13 podzieliła zadania na 
własne, fakultatywne, obligatoryjne oraz zlecone. 
Podział na zadania własne i zlecone wiąże się z różnymi konsekwencjami. Przede 
wszystkim zadania własne Gmina realizuje z własnych dochodów, samodzielnie, 
w  imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, a ustawy gwarantują jej pełną 
samodzielność w tym zakresie. 
Opracowane dokumenty Strategii Rozwoju Gminy z 2008 r. i 2016 r., faktycznie 
dotyczą, jak sama nazwa wskazuje jej rozwoju. W dokumentach tych przewidziano 
również, jako cel strategiczny i operacyjny, promocję Gminy. Strategie Rozwoju 
Gminy to dokumenty ogólnie nawiązujące do zarysu, ram i kierunków rozwoju. 
Natomiast sugerowany dokument odnoszący się do planowania działań 
promocyjnych, w naszej ocenie nie ma i nie miałby głębszego sensu. Albowiem 
wiadomym jest, iż biorąc pod uwagę założenia, które znajdują się w dokumencie 
Strategia Rozwoju Gminy, w takich też kierunkach należałoby się skupić na 
promocji. Jednakże niekoniecznie, bowiem promocja bardzo często, oprócz 
realizowania założeń wynikających ze Strategii Rozwoju, to także potrzeba chwili, 
nakierowana na osiągnięcie doraźnych celów. 
Dokumentem określającym działania promocyjne, jest rokrocznie uchwała 
budżetowa na dany rok, w którym to dokumencie przewidziane i zaplanowane są 
określone kwotowo środki na ten cel. Wobec tego zakres działań promocyjnych 
wynika bezpośrednio z uchwały budżetowej na dany rok i analizy potrzeb 
wykonywanej na bieżąco. 
Podkreślenia wymaga fakt, iż wydatki na działania promocyjne w gminie Sitkówka-
Nowiny, to znikomy procent całego budżetu Gminy na dany rok. W kolejnych latach 
udział procentowy wydatków na promocję przedstawia się następująco w: 2015 r. – 
0,25%, 2016 r. – 0,29%, 2017 r. – 0,20%, 2018 r. – 0,23%. 

                                                      
13 Dz. U.z 2019 r. poz. 506. 
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W sytuacji, gdy wydatki samorządu na działania promocyjne są znaczne, celowym 
wydaje się wówczas opracowanie dokumentów określających strategię działań 
promocyjnych. 
Stąd też, w kontrolowanym okresie nie opracowano dokumentów zawierających 
analizę potrzeb w zakresie promocji i planów promocyjnych. 

Odnośnie przyczyn nieokreślenia wskaźników stopnia realizacji obowiązujących 
w kontrolowanym okresie Strategii Wójt wyjaśnił: W Strategiach Rozwoju nie 
określono wskaźników stopnia realizacji działań dotyczących promocji, bowiem 
ocena taka prowadzona jest na bieżąco i jest monitorowana przez organ 
odpowiedzialny za wykonanie budżetu Gminy. 

(akta kontroli str. 499-501) 

NIK nie kwestionuje, że Urząd planował określoną kwotę na promocję w budżecie 
gminy i podejmował działania promocyjne w sposób wskazany w wyjaśnieniach. 
Jednak sposób monitorowania tych działań w sytuacji nieokreślenia w Strategii, jak 
i w innych dokumentach wskaźników odnoszących się do działań promocyjnych, nie 
pozwala na ustalenie, w jakim stopniu realizowane działania służyły skutecznej 
i efektywnej promocji Gminy.  
NIK zauważa również, że w zakresie czynności osoby zatrudnionej w dniu 
14 stycznia 2019 r. na stanowisku głównego specjalisty ds. nawiązywania 
współpracy, mediów i promocji Gminy przewidziano m.in. obowiązek opracowania 
założeń Strategii Promocji Gminy.  

W Urzędzie nie opracowano odrębnego dokumentu o charakterze strategicznym 
w obszarze promocji. Ponadto, w całym okresie objętym kontrolą nie sporządzano 
analiz potrzeb promocyjnych Gminy oraz nie planowano działań służących realizacji 
celów i zadań promocyjnych przewidzianych w Strategiach Rozwoju z 2008 r. 
i z 2016 r. Uwagę zwraca znaczna różnica pomiędzy planem wydatków 
promocyjnych, a ich wykonaniem w roku 2014 i 2016 wynosząca odpowiednio: 
82,2% i 63,9% mogąca świadczyć o niewłaściwie prowadzonej analizie potrzeb 
promocyjnych. 

Przyjęty w Urzędzie sposób postępowania w tym zakresie, mógł powodować, 
że realizowane działania promocyjne miały charakter doraźny oraz nie w pełni 
służyły skutecznej i efektywnej promocji Gminy.  

W obowiązujących w kontrolowanym okresie Strategiach Rozwoju zawarto ogólnie 
sformułowane cele i zadania w obszarze promocji. W żadnych dokumentach nie 
określono wskaźników stopnia ich osiągania. 

Środki na promocję zostały zaplanowane zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Ministra Finansów rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, w rozdziale 75075 
Promocja jednostek samorządu terytorialnego. 

2. Charakter działań promocyjnych, ich realizacja 
i wysokość wydatków ponoszonych na promocję 

Zrealizowane wydatki na promocję w poszczególnych latach wyniosły: w 2013 r. – 
126,6 tys. zł (95,5% planu po zmianach); 2014 r. – 190,1 tys. zł (79%); 2015 r. – 
108,5 tys. zł (95,2%); 2016 r. – 135,8 tys. zł (92,1%); 2017 r. – 143,8 tys. zł (99,1%); 
2018 r. – 158,6 tys. zł (99,8%). 
W 2014 r. w porównaniu do 2013 r. wydatki na promocję wzrosły o 63,5 tys. zł 
(50,2%); w 2015 r. w porównaniu do 2014 r. spadły o 81,6 tys. zł (42,9%); w 2016 r. 
w porównaniu do 2015 r. wzrosły o 27,3 tys. zł (25,2%); w 2017 r. w porównaniu do 
2016 r. wzrosły o 8 tys. zł (5,9%); w 2018 r. w porównaniu do 2017 r. wzrosły 
o 14,8 tys. zł (10,3 %). 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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Wydatki na działania promocyjne stanowiły w poszczególnych latach objętych 
kontrolą: 
− w 2014 r. 0,93% wydatków Urzędu oraz 0,44% wydatków Gminy; 
− w 2015 r. 0,50% wydatków Urzędu oraz 0,25% wydatków Gminy; 
− w 2016 r. 0,64% wydatków Urzędu oraz 0,29% wydatków Gminy; 
− w 2017 r. 0,41% wydatków Urzędu oraz 0,20% wydatków Gminy; 
− w 2018 r. 0,47% wydatków Urzędu oraz 0,25% wydatków Gminy. 

 (akta kontroli str.395-398) 

W latach 2013-2018 na promocję wydatkowano łącznie 863,3 tys. zł, z tego na: 
1) promocję walorów turystycznych Gminy – 98,1 tys. zł; 
2) promocję potencjału inwestycyjnego Gminy (terenów inwestycyjnych) – 

29,9 tys. zł; 
3) promocję Gminy jako atrakcyjnego miejsca do zamieszkania – 193,4 tys. zł; 
4) promocję przez sport – 151,4 tys. zł; 
5) wydatki promocyjne ukierunkowane na inne walory (wydatki na promocję 

podczas imprez kulturalnych, bezpieczeństwa, patriotycznych oraz materiały 
promocyjne – 390,6 tys. zł14). 

W okresie objętym kontrolą, tj. w latach 2014-2018 na promocję wydatkowano 
736,7 tys. zł. 

(akta kontroli str.399) 

Urząd Gminy prowadził: stronę internetową  www.nowiny.com.pl; Biuletyn Informacji 
Publicznej http://www.bip.nowiny.com.pl/, na których były publikowane 
najważniejsze informacje z życia Gminy oraz związane z funkcjonowaniem organów 
Gminy. 
Prowadzone były również profile Gminy na portalach społecznościowych i kanale 
youtube: 
− https://www.facebook.com/gminasitkowkanowiny/;  
− https://www.instagram.com/gminasitkowkanowiny/;  
− https://www.youtube.com/channel/UCytUxovnPhpJCfpjPfcgfOw.  
Informacje o charakterze promocyjnym znajdowały się również m.in. na 
następujących stronach internetowych i profilach społecznościowych: 
− www.echodnia.eu; 
− www.polandbike.pl; 
− www.facebook.com/Poland.Bike.Marathon; 
− https://www.zimowyswietokrzyski.pl/; 
− www.ksmkielce.tk; 
− http://www.jodla.org/. 

(akta kontroli str. 502-503) 

Badaniami kontrolnymi objęto 21 działań/zadań15 promocyjnych Gminy o łącznej 
wartości 364 689,25 zł (49,5% środków przeznaczonych przez Gminę na działania 
promocyjne wydatkowanych w latach 2014-2018) zrealizowanych w latach 2014-
2018, w ramach których poniesiono 102 wydatki. W ramach realizacji zadań 
dotyczących promocji Gminy m.in. wydatkowano środki na: promowanie Gminy 
podczas różnego rodzaju imprez sportowych, kulturalnych i patriotycznych (I Korona 
Świętokrzyska Wyścigu Etapowego MTB, Sportowy Sezon Jesienny, Dni Otwarte 
Lotniska Klubu Modelarstwa Sportowego, III Runda Mistrzostw Strefy Polski 
Południowej w Motocrossie, Lotto Poland, Poland Bike Maraton, Plebiscyt Talent 
Świętokrzyski, program artystyczny na Kadzielni w Kielcach, Nowińskie Ścieżki 
Turystyczne, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych), zamieszczenie 

                                                      
14 Na podstawie opracowanego na potrzeby kontroli NIK zestawienia. 
15 Na podstawie opracowanego na potrzeby kontroli NIK zestawienia. 
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artykułów w prasie i promocja Gminy w czasopismach i koncertach charytatywnych, 
zamieszczanie filmów wideo promujących Gminę na stronach internetowych Gminy, 
zakup gadżetów promocyjnych. Wszystkie objęte analizą wydatki zostały ujęte 
w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki 
ujmowano w § 4300 Zakup usług pozostałych, § 4210 Zakup materiałów 
i wyposażenia oraz § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe.  
Zbadane wydatki „wpisywały się” w przyjęte przez Gminę Strategie Rozwoju. 
Zostały one zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami. Środki finansowe przed 
poniesieniem wydatku na promocję zostały ujęte w budżecie Gminy oraz Urzędu. 
Zapłaty za wykonanie usługi i dostarczone towary dokonywano terminowo. 

(akta kontroli str. 505-516, 519-528, 530-554) 

Badaniem kontrolnym objęto również treść artykułów prasowych promujących 
Gminę, opublikowanych w kieleckim „Echu Dnia” w 2018 r. 
W 2018 r. w powyższym dzienniku ukazały się 62 artykuły związane z promocją 
Gminy, z tego: 20 artykułów dotyczyło realizowanych lub planowanych do realizacji 
inwestycji na terenie Gminy; 12 artykułów promowało organizowane lub 
współorganizowane przez Gminę imprezy sportowe; w 15 artykułach promowano 
odbywające się na terenie Gminy imprezy kulturalne, patriotyczne oraz 
organizowanie spędzania wolnego czasu dla dzieci; sześć artykułów poświęconych 
było seniorom; trzy artykuły dotyczyły inicjatyw Gminy w zakresie ochrony zdrowia; 
w pozostałych sześciu publikacjach poruszano sprawy związane z ekologią, walką 
ze smogiem, bezpieczeństwem życia mieszkańców oraz przemocą. 
W 30 artykułach prasowych zamieszczone były fotografie Wójta, samodzielnie lub 
wraz z innymi osobami. Powyższe artykuły dotyczyły, w większości spraw, 
realizowanych lub planowanych w Gminie inwestycji oraz działań na rzecz ochrony 
zdrowia. 
Przykładowo, w dniach: 
− 19 stycznia 2018 r. opublikowano rozmowę z Wójtem na temat inwestycji 

w oświetlenie ulic; 
− 26 stycznia 2018 r. w artykule „Wyburzenia rozpoczęte” opisano 

przygotowywanie nowych terenów pod inwestycje; 
− 9 marca 2018 r. opisano rozstrzygnięcie przetargu na budowę nowej drogi 

w Bolechowicach; 
− 23 marca 2018 r. Wójt wraz z dyrektorem przychodni zdrowia zachęcali 

mieszkańców Gminy do wzięcia udziału w bezpłatnym badaniu pod kątem 
celiakii; 

− 6 kwietnia 2018 r. w artykule „Sitkówka-Nowiny przyciąga inwestorów” Wójt 
przedstawił działania Gminy podejmowane w tym zakresie; 

− 13 kwietnia 2018 r. przedstawiono plany inwestycyjne Gminy dotyczące 
budowy i oświetlenia dróg; 

− 18 maja 2018 r. przedstawiono przebieg akcji związanej z bezpłatnym 
badaniami profilaktycznymi kobiet, w przebieg której włączył się również Wójt; 

− 18 czerwca 2018 r. w artykule „10 hektarów pod inwestycje w Nowinach. Jakie 
firmy będą mogły tam powstać” przedstawiono w tej sprawie rozmowę 
z Wójtem; 

− 19 października 2018 r. w artykule „W Nowinach dużo inwestowali, ale byli też 
blisko zwykłych ludzkich spraw”, Wójt przedstawił najważniejsze inwestycje 
i inne działania (sportowe, kulturalne, oświatowe) zrealizowane w Gminie 
w mijającej kadencji.  

 (akta kontroli str. 556-567) 

Wysokość poszczególnych wydatków poniesionych przez Urząd na działania 
promocyjne Gminy w kontrolowanym okresie nie przekraczała wyrażonej w złotych 
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równowartości kwoty 30 000 euro16, w związku z czym nie było obowiązku 
stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych17. 
W obowiązującym w kontrolowanym okresie w Urzędzie Regulaminie udzielania 
zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny o wartości 
nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro – dla zamówień dla których nie 
stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych18, zawarto m.in. zapis, że muszą 
być one realizowane na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. 
W zakresie procedur udzielania zamówień ustalono, że: 
1) dla zamówień do 3000 euro postępowanie przeprowadza się telefonicznie, 

pocztą elektroniczną, faksem lub poprzez portal www. przegląd cen. Procedura 
nie wymaga sporządzenia protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 2 i ust. 5 
regulaminu. Stosuje się procedurę uproszczoną (np. poprzez sporządzenie 
notatki z przeprowadzonej procedury); 

2) w zakresie zamowień powyżej 3000 euro do 30 000 euro postępowanie 
przeprowadza się za pomocą poczty elektronicznej, faksu, pisemnie lub 
poprzez portal www. przegląd cen, zapraszając do składania ofert co najmniej 
trzech wykonawców, zapewniając wybór najkorzystniejszej oferty. 
Z postępowania należy sporządzić protokół, o którym mowa w § 2 ust. 5 
regulaminu. 

 (akta kontroli str. 440-458) 

Badanie prawidłowości wydatkowania środków na działania promocyjne 
przeprowadzono na próbie 10 wydatków dotyczących19: 
1) zakupu zestawów promocyjnych w marcu 2016 r. – 3173,40 zł; 
2) zakupu opracowania graficznego i wydania folderu promocyjnego w kwietniu 

2016 r. – 2713,38 zł 
3) promocji Gminy podczas imprezy promocyjnej w trakcie IX etapu Lotto Poland 

Bike Marathon w lipcu 2016 r. – 25 000 zł; 
4) zakupu gadżetów promocyjnych w marcu 2017 r. – 13 892,85 zł; 
5) zakupu bluz polarowych w czerwcu 2017 r. – 3757,53 zł; 
6) zakupu materiałów promocyjnych w marcu 2018 r. – 13 265,55 zł; 
7) zakupu materiałów promocyjnych w kwietniu 2018 r. – 14 993,70 zł; 
8) zakupu materiałów promocyjnych w maju 2018 r. – 13 216,35 zł, 
9) zakupu opasek, reklamówek, kamizelek odblaskowych w lipcu 2018 r. – 

5515,32 zł; 
10) zakupu kalendarzy dla Gminy w grudniu 2018 r. – 13 830,12 zł. 
Ustalono, że: 
Ad.1. Na fakturze na kwotę 3173,40 zł zamieszczono informację, że zakupu 
dokonano zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Przeprowadzono telefoniczne rozeznanie cen na kupowane artykuły. 
Ad.2. Z notatki sporządzonej na okoliczność zakupu ww. folderu wynika, 
że przeprowadzono rozeznanie rynku i wybrano najkorzystniejszą ofertę spośród 
trzech za kwotę 2713,38 zł. 
Ad.3. Impreza była organizowana cyklicznie przez firmę Poland BIKE z siedzibą 
w Wołominie od 2009 r. Zawarcie umowy w 2016 r. zostało poprzedzone 
negocjacjami w sprawie wysokości opłaty. W wyniku negocjacji zmniejszono opłatę 
z proponowanej przez organizatora kwoty 30 000 zł do 25 000 zł. 

                                                      
16 14 000 euro do 15 kwietnia 2014 r.  
17 Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. 
18 Stanowiący załącznik Nr 2 zarządzenia Nr 639/GKB/2014 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 11 kwietnia 
2014 r., znowelizowanego zarządzeniem Nr 117a/GKB/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. 
19 Doboru próby do badania dokonano w sposób celowy, kierując się kryterium wysokości wydatków. 
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Ad.4. Wybrano najkorzystniejszą ofertę w kwocie 13 892,85 zł z trzech ofert 
cenowych przedstawionych przez oferentów. 
Ad.5. Wysłano zaproszenia w celu złożenia oferty do trzech wykonawców. Wybrano 
najkorzystniejszą ofertę za kwotę 3757,53 zł spośród dwóch ofert złożonych przez 
potencjalnych dostawców. 
Ad.6,7,8,9. Na powyższe zakupy w łącznej kwocie 46 990,92 zł przeprowadzono 
łączne postępowanie, w wyniku którego wybrano najkorzystniejszą ofertę z trzech 
ofert złożonych przez potencjalnych dostawców. 
Ad.10. Zwrócono się do trzech potencjalnych dostawców, wybrano najkorzystniejszą 
ofertę za kwotę 13 830,12 zł. 

(akta kontroli str. 468-498) 

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie nie zaewidencjonowano wydatków 
dotyczących wyjazdów służbowych związanych z promocją w rozdziale 75075 
klasyfikacji budżetowej Promocja jednostek samorządu terytorialnego. W rozdziale 
75023 Urzędy gmin ujęto natomiast wydatki dotyczące wyjazdów służbowych: 
− na Ukrainę w 2016 r. w wysokości 523,97 zł. Celem wyjazdu było podjęcie 

współpracy Gminy z miastem Bracław; 
− do Czech w 2018 r. w wysokości 664,77 zł. Celem wyjazdu był udział 

w konferencji dotyczącej gospodarowania odpadami, która odbyła się 
w Ostrawie. 

(akta kontroli str. 465-467) 

W okresie objętym kontrolą Urząd nie udzielał dotacji na prowadzenie promocji 
Gminy. 

(akta kontroli str. 400) 

W okresie objętym kontrolą nie ewidencjonowano wydatków w rozdziale 63003 
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (Dział 630 Turystyka). Analiza 
zapisów na kontach analitycznych w układzie rodzajowym wydatków, w 2014 r. 
i 2018 r., w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej (Dział 926 - Kultura 
fizyczna) wykazała, że w rozdziale tym nie klasyfikowano wydatków na promocję. 

(akta kontroli str. 401-409) 

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

Do działań promocyjnych Gminy wykorzystywano m.in.: imprezy sportowe 
i kulturalne (I Korona Świętokrzyska Wyścigu Etapowego MTB, Sportowy Sezon 
Jesienny, Poland BIKE Maraton, Lotto Poland, Plebiscyt Talent Świętokrzyski), 
imprezy o charakterze historycznym (Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych), publikacje na stronach internetowych, artykuły prasowe. Wszystkie 
objęte analizą wydatki ujmowano w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75075 
Promocja jednostek samorządu terytorialnego.  
W sposób rzetelny prowadzono dokumentację objętych szczegółowym badaniem 
zamówień publicznych dotyczących 10 wydatków na promocję Gminy. Wydatki były 
dokonywane zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 i art. 254 pkt 3 i 4 ustawy o finansach 
publicznych, tj. w sposób oszczędny, z zachowaniem m.in. zasady uzyskiwania 
najlepszych efektów z danych nakładów oraz na zasadzie wyboru najkorzystniejszej 
oferty. 
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3. Monitorowanie efektów prowadzonych działań 
promocyjnych i ich ewaluacja  

W Strategii Rozwoju z 2008 r, nie zawarto zapisów dotyczących monitorowania 
efektów realizacji działań promocyjnych. Zawarte w Strategii Rozwoju z 2016 r. 
zapisy dotyczące monitoringu jej realizacji przewidywały: Monitoring i ewaluacja są 
formą dokonywania oceny realizacji Strategii. Są zatem elementami wdrażania 
Strategii pozwalającymi dokonać oceny stopnia osiągnięcia założonych w niej celów 
oraz zgodności zadań z założonymi w strategii celami. Monitoring i ewaluacja 
wskazują również na ewentualne i czasami konieczne zmiany w zapisach Strategii, 
które są niejako wymuszone poprzez zmiany bądź to w otoczeniu, bądź wewnątrz 
samej gminy. 
Stosowane na tym etapie narzędzia pozwalają ocenić przebieg i rezultaty 
realizowanej Strategii. Stąd też mówimy o ocenie dynamicznej i statycznej. Ocena 
dynamiczna to ocena postępów w realizacji celów dokonywana stale w czasie, czyli 
w sposób ciągły. Nazywana jest ona monitoringiem. Ocena statyczna to ocena 
realizacji i efektów (rezultatów) wraz z kontekstem społeczno-ekonomicznym 
dokonywania w określonych momentach czasu (ex-ante, on-going, ex-post). 
Nazywana jest ona ewaluacją. Za monitoring Strategii odpowiedzialny jest także 
Referat Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, z kolei 
ewaluacja będzie realizowana poprzez zewnętrznych i niezależnych ekspertów. 
Monitoring pozwoli na uzyskanie informacji o postępach w realizacji założonych 
celów („rejestracja” produktów) i ewentualnie dokonanie bieżących korekt 
w procesie wdrażania Strategii, z kolei ewaluacja pozwoli na sformułowanie 
wniosków i rekomendacji (ustalenie związków pomiędzy podjętymi działaniami 
a uzyskanymi efektami) służących udoskonaleniu/aktualizacji Strategii. 

(akta kontroli str. 143-393) 

Gmina posiadała opracowany w grudniu 2018 r. „Raport z monitoringu Strategii 
Rozwoju Gminy do 2025 r.” za lata 2016-2018. 
W Raporcie przedstawiono zadania/działania jakie wykonano w ramach realizacji 
trzech celów strategicznych, tj.: celu nr 1. „Rozwój turystyki sportu i rekreacji wraz 
z promocją Gminy Sitkówka-Nowiny” (zawarto informacje o realizacji 
15 przedsięwzięć, m.in. rozbudowę i modernizację boisk, rozbudowę budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury „Perła”, funkcjonowanie kina letniego w Nowinach”; celu 
nr 3 „Rewitalizacja funkcji i układu Nowin oraz ich ochrona wraz z koniecznym 
rozwojem funkcjonalno-przestrzennym całej Gminy”; celu nr 5 „Wzrost atrakcyjności 
Gminy jako miejsca zamieszkania”. Przedmiotowy raport nie zawierał jednak oceny 
efektów realizacji ww. działań.  

 (akta kontroli str. 459-464) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość, polegającą na niedokonywaniu rzetelnych analiz 
efektów działań promocyjnych przy wykorzystaniu wskaźników odnoszących się do 
tych działań. W konsekwencji Urząd nie dysponował odpowiednią informacją czy, 
a jeśli tak, to w jakim stopniu działania te wpłynęły na poprawę atrakcyjności Gminy. 

(akta kontroli str. 459-464, 504-516) 

Zastępca Wójta Łukasz Barwinek wyjaśnił: Bieżąca analiza i ocena osiągniętych 
efektów działań promocyjnych odbywa się rokroczne poprzez analizę wykonania 
budżetu Gminy za dany rok. Analiza dokonywana jest nie tylko przez organ 
wykonawczy ale także przez organ stanowiący Gminy. Tym samym poprzez tę 
analizę dokonywane jest rokroczne planowanie budżetu na wydatki promocyjne, ze 
szczególnym uwzględnieniem nie tylko potrzeb w tym zakresie, ale nade wszystko 
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realizacji zadań promocyjnych zakładanych z planowanych w poprzednim roku 
budżetowym Gminy. 

(akta kontroli str. 517-518) 

W zakresie monitorowania Startegii opracowano w grudniu 2018 r. „Raport 
z monitoringu Strategii Rozwoju Gminy do 2025 r.” za lata 2016-2018. 
W kontrolowanym okresie w Urzędzie nie dokonywano jednak rzetelnych analiz 
efektów działań promocyjnych przy wykorzystaniu wskaźników odnoszących się do 
tych działań. W konsekwencji Urząd nie dysponował odpowiednią informacją czy, 
a jeśli tak, to w jakim stopniu działania te wpłynęły na poprawę atrakcyjności Gminy. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia wniosek o podjęcie działań 
zapewniających prawidłowe planowanie działań dotyczących promocji Gminy, na 
podstawie sporządzanych analiz potrzeb w tym zakresie oraz określenie 
wskaźników osiągania celów  promocyjnych i dokonywanie analizy osiągniętych 
efektów tych działań. 

NIK nie formułuje uwag. 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Kielcach. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego 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,        kwietnia 2019 r. 
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