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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli 

 
Okres objęty 

kontrolą 

P/17/004 – Wspieranie przedsiębiorczości przez gminy 

Lata 2014-2017 (do zakończenia czynności kontrolnych, tj. do 6 października 2017 r.)1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontroler Katarzyna Kuzioła, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/128/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta Kraśnik 

ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Mirosław Włodarczyk, Burmistrz Miasta Kraśnik2 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli3, Gmina Miasto Kraśnik4, wprowadzając 
narzędzia wspierające rozwój gospodarczy i podejmując inwestycje poprawiające jej 
infrastrukturę, tworzy warunki do rozwoju przedsiębiorczości. 

Podstawowym dokumentem strategicznym Gminy jest Strategia Rozwoju Gminy 
Miasta Kraśnik na lata 2012-20205, określająca m.in. cele strategiczne i operacyjne 
w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. W strukturze Urzędu Miasta Kraśnik6 
wyodrębniono stanowisko oraz komórki organizacyjne, odpowiedzialne za obsługę 
przedsiębiorców.  

W okresie objętym kontrolą Gmina realizowała inwestycje służące przedsiębiorcom 
w ramach projektu „Zagospodarowanie terenu pod inwestycje w Kraśniku, obręb 
Budzyń propozycją dla inwestorów”, a także inwestycje infrastrukturalne, w tym 
drogowe, służące pośrednio poprawie warunków prowadzenia działalności 
gospodarczej i zwiększeniu atrakcyjności Gminy dla potencjalnych inwestorów. 

W 2014 r., w ramach pomocy de minimis, wprowadzone zostały przez Radę Miasta7 
stosowną uchwałą zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców 

                                                      
1 W przypadkach koniecznych badaniami zostały objęte zagadnienia mające związek z przedmiotem kontroli, wykraczające 
poza ramy czasowe. 

2 Dalej: Burmistrz. 

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

4 Dalej: Gmina lub Miasto. 

5 Uchwała nr XXI/132/2012 Rady Miasta Kraśnik z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Kraśnik 
na lata 2012-2020. Dalej: Strategia. 

6 Dalej: Urząd. 

7 Dalej: Rada. 

Ocena ogólna 
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tworzących nowe miejsca pracy w wyniku realizacji nowej inwestycji na terenie 
Miasta Kraśnik. Gmina udzieliła pomocy w formie zwolnienia od podatku  
od nieruchomości na tej podstawie czterem przedsiębiorcom, w tym jednemu, który 
nie spełnił wszystkich warunków określonych w uchwale.  

W latach 2014-2017 nie wprowadzono preferencyjnych stawek podatków  
od środków transportowych i od nieruchomości dla przedsiębiorców. Natomiast 
Rada uchwaliła stawki ww. podatków niższe od podanych w obwieszczeniach 
Ministra Finansów8. 

Ponadto, w okresie objętym kontrolą 141 przedsiębiorców uzyskało pomoc w formie 
umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatku  
od nieruchomości. 

Należy również podkreślić, że Gmina prowadziła działania promujące lokalną 
gospodarkę oraz współpracowała z Kraśnicką Radą Biznesu, która powstała 
z inicjatywy Burmistrza w 2011 r. Głównym celem Rady jest integracja i współpraca 
władz Miasta ze środowiskiem przedsiębiorców na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości. 

W okresie  objętym kontrolą w Gminie zmniejszył się poziom bezrobocia i wzrosły 
średnie dochody własne w przeliczeniu na mieszkańca. Natomiast pomimo 
prowadzonych przez Gminę działań oraz znacznej liczby nowo zarejestrowanych 
podmiotów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej9,  
w latach 2013-2017 łączna liczba przedsiębiorców zmniejszyła się o 74 podmioty. 

W Urzędzie nie zorganizowano systemu monitoringu Strategii i monitoringu 
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kraśnik na lata 2007-201510. Nie 
powołano również zespołów, których zadaniem miało być monitorowanie  
i wdrażanie działań i celów określonych w tych dokumentach. Wskaźnikom 
monitorowania, określonym w Strategii nie przypisano wartości bazowych  
i docelowych, co utrudnia rzetelne monitorowanie postępu prac i ocenę ryzyka 
niepowodzenia przyjętych założeń, zwłaszcza w przypadku działań wieloletnich, 
realizowanych w zmieniających się warunkach zewnętrznych. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
Gmina Miejska Kraśnik położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie gmin wiejskich: 
Kraśnik, Urzędów i Dzierzkowice. W Kraśniku przemysł ma nieznaczną przewagę 
nad usługami, co jest związane z lokalizacją Fabryki Łożysk Tocznych S.A. (dalej: 
FŁT). Struktura gospodarki miasta opiera się głównie na sektorze przetwórstwa 
przemysłowego. Znaczącą rolę odgrywają również sektory gospodarki przemysłu 
metalowego, poligraficznego, rolnego, usług oraz handlu. Największe zakłady pracy 
na terenie Kraśnika to FŁT i Tsubaki Hoover Polska. W mieście działają także 
zakłady remontowo-budowlane, zakłady produkcyjno-naprawcze, przedsiębiorstwa 
transportowe i inne (w tym kilkanaście cegielni stanowiących tradycyjny element 
krajobrazu gospodarczego Kraśnika i jego okolic). Gmina zajmuje powierzchnię 
2.609 ha. Przez Kraśnik przebiegają drogi krajowe: Nr 19 łącząca Kuźnicę 
Białostocką z Lublinem, Rzeszowem i Barwinkiem i Nr 74 pomiędzy Sulejowem, 
Kielcami, Zamościem, a Zosinem (nieopodal przejścia granicznego z Ukrainą).  

(dowód: akta kontroli t. I str. 8-18, 24, 121-225, 328-385) 

                                                      
8  W sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w latach 2014-2017 z dnia: 7 października 2013 r. 
(M. P. poz. 724); 7 sierpnia 2014 r. (M. P. poz. 718); 5 sierpnia 2015 r. (M. P. poz. 735) oraz 28 lipca 2016 r. (M. P. poz. 779). 
9 Dalej: CEIDG. 
10 Stanowiącego Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXI/278/2009 Rady Miasta Kraśnik z dnia 1 lipca 2009 r., zmienionej uchwałą 
nr XLIV/364/2010 z dnia 9 września 2010 r. Dalej: LPR z 2010 r. 
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1. Warunki wspierania przedsiębiorczości w Gminie 

1.1 Zarządzeniem Burmistrza nr 34/2013 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie nadania 
regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Kraśnik utworzono Centrum Obsługi 
Biznesu, funkcjonujące jako jednoosobowe stanowisko. Do zadań Centrum należało 
w szczególności: obsługa inwestorów, przygotowanie ofert inwestycyjnych oraz 
kreowanie wizerunku Kraśnika, jako miasta przyjaznego inwestorom. Zadania 
Centrum wykonywał pełnomocnik Burmistrza do spraw pozyskiwania inwestorów11, 
któremu przypisano obowiązki w zakresie m.in.: nawiązywania i utrzymywania 
kontaktów z inwestorami; gromadzenia i dystrybucji ofert inwestycyjnych; 
informowania o możliwościach i warunkach uzyskania gruntów, budynków i lokali dla 
prowadzenia działalności gospodarczej oraz programach pomocy publicznej 
dotyczących ulg podatkowych; udzielania bezpośredniej pomocy inwestorowi  
w procesie inwestycyjnym w sprawach administracyjnych należących do 
kompetencji Burmistrza (tzw. opieka nad inwestorem); promocji Strefy Ekonomicznej 
Kraśnik oraz promocji Miasta wśród potencjalnych inwestorów. 

Od 28 listopada 2015 r. zadania Centrum Obsługi Biznesu – na podstawie  
regulaminu organizacyjnego Urzędu wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza  
nr 83/2015 r. z dnia 23 listopada 2015 r. – zostały powierzone Wydziałowi 
Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.  

Funkcjonującemu w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki 
Nieruchomościami Referatowi Planowania Przestrzennego i Gospodarki 
Nieruchomościami - zgodnie z obowiązującym od 10 października 2016 r. 
regulaminem organizacyjnym Urzędu12,  przypisano m.in.:  

 prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz dotyczących bieżącej gospodarki obrotu mieniem 
komunalny;   

 nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z inwestorami,  

 gromadzenie i dystrybucję ofert inwestycyjnych,  

 informowanie o możliwościach i warunkach uzyskania gruntów, budynków 
i lokali dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz o programach pomocy 
publicznej w zakresie ulg podatkowych,  

 udzielanie bezpośredniej pomocy inwestorowi w procesie inwestycyjnym 
w sprawach administracyjnych należących do kompetencji Burmistrza 
(tzw. opieka nad inwestorem13),  

 promocję Strefy Ekonomicznej Kraśnik oraz promocję Miasta wśród 
potencjalnych inwestorów realizacji programów,  

 koordynowanie prac w sprawach należących do Strefy Ekonomicznej Kraśnik,  

 współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, w zakresie 
przedsięwzięć realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym. 

Referat Inwestycji w swoim zakresie działania miał następujące zadania, m.in.: 

                                                      
11 Powołany przez Burmistrza Zarządzeniem nr 3/2013 z dnia 16 maja 2013 r. 

12 Wprowadzonym Zarządzeniem nr 56/2016 Burmistrza z dnia 6 października 2016 r. ze zm. Wcześniej obowiązywały kolejno: 
regulamin organizacyjny wprowadzony zarządzeniem: nr 17/2016 z dnia 30 marca 2016 r.; nr 95/2015 z dnia 16 grudnia  
2015 r. ze zm., nr 83/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. i 34/2013 z dnia 27 maja 2013 r. ze zm. 

13 Udzielanie bezpośredniej pomocy inwestorowi w procesie inwestycyjnym w sprawach administracyjnych należących do 
kompetencji Burmistrza. 
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 realizacja polityki inwestycyjnej Miasta,  

 prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów w zakresie realizacji 
inwestycji,  

 prowadzenie działań na rzecz rozwoju gospodarczego Miasta, 

 opracowywanie we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, 
jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz instytucjami zewnętrznymi projektów 
strategii rozwoju Miasta Kraśnik, a także programów i planów, w tym 
wieloletnich planów inwestycyjnych,  

 koordynowanie wdrażania strategii rozwoju Miasta oraz programów i planów,  
w tym wieloletnich planów inwestycyjnych.  

Realizacja zadań w zakresie działalności gospodarczej, w tym wydawanie 
zaświadczeń o wpisie do ewidencji, należała do zadań Referatu Spraw 
Obywatelskich. Osobą odpowiedzialną za zadania z zakresu rejestracji w ewidencji  
i wprowadzania zmian zawieszenia i wznawiania działalności gospodarczej oraz 
wykreślenia podmiotu z CEIDG była w kontrolowanym okresie osoba zatrudniona na 
stanowisku inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich i Ochrony Informacji 
Niejawnych, w Referacie Spraw Obywatelskich.  

(dowód: akta kontroli t. I str. 22-23, 31-120, 253-254, 280-281, 294-295) 

Sekretarz Miasta (z upoważnienia Burmistrza) w złożonych wyjaśnieniach podał: 
pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 
realizującego obowiązki Centrum Obsługi Biznesu nie prowadzą ewidencji 
podmiotów, którym jest udzielana pomoc.  

(dowód: akta kontroli t. I str. 22-23 i t. II str. 136-137) 

W okresie objętym kontrolą jedna z sześciu komisji stałych Rady, tj. Komisja 
Gospodarki Komunalnej, Przedsiębiorczości i Inwestycji Rady Miasta Kraśnik,  
w swoim zakresie miała sprawy dotyczące wspierania przedsiębiorczości 
i współpracy z przedsiębiorcami. 

Jak wynika z wyjaśnień Sekretarza Miasta oraz wyjaśnień Przewodniczącego Rady 
Miasta, Burmistrz brał czynny udział w pracach komisji Rady Miasta Kraśnik, a także 
był niejednokrotnie autorem projektów uchwał Rady, m.in. w zakresie tworzenia 
Kraśnickiej Strefy Ekonomicznej, przy ustalaniu podatków lokalnych, czy ustalaniu 
zakresu prowadzonych inwestycji na terenie miasta. 

(dowód: akta kontroli t. I str. 22, 255-257) 

1.2  Narzędziem planistycznym i prawno-administracyjnym Gminy jest Strategia. 
Dokument ten zawiera część diagnostyczną14 oraz analizę kluczowych problemów 
(aktualnych i przyszłych, słabych i silnych stron Miasta oraz szans i zagrożeń). 
Określone w Strategii cele strategiczne i operacyjne uwzględniały kwestie rozwoju 
przedsiębiorczości w Mieście.  

W Strategii sformułowano również wizję i misję Miasta Kraśnik. Misja Miasta została 
opisana jako stwarzanie warunków dla mieszkańców i przedsiębiorców do trwałego, 
długofalowego rozwoju, pozwalającego wykorzystać istniejący potencjał zasobów 
naturalnych, kapitału ludzkiego i otoczenia gospodarczego.  

Na lata 2012-2020 w Strategii wyznaczono siedem celów strategicznych, dotyczących 
m.in.: 
1) rozwoju racjonalnego systemu drogowego i kompleksowej infrastruktury technicznej, 

                                                      
14 Tj. charakterystykę demograficzną i sytuację na rynku pracy, gospodarkę nieruchomościami w Gminie, podatki, itp. 
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2) rozwoju nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki, 

3) rewitalizacji miasta, bezpieczeństwa i wzrostu estetyki przestrzeni miejskiej, 

4) utworzenia z Kraśnika wiodącego ośrodka turystyki, sportu i rekreacji. 

W ramach celów strategicznych określono cele operacyjne, dotyczące tworzenia 
atrakcyjnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości poprzez m.in.: rozwój 
głównych osi komunikacyjnych Kraśnika; rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej; 
inwestycje w sieć wodociągową; przebudowę terenów przemysłowych i usługowych; 
kwestie udostępniania terenów przemysłowych i usługowych dla przedsiębiorców  
w ramach Podstrefy Kraśnik, jako części Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz w ramach: projektu przebudowy 
targowiska miejskiego w dzielnicy Fabrycznej; inwestycji w odnawialne źródła 
energii (przez wspieranie indywidualnych odbiorców energii i przemysłowe 
wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii); rewitalizacji obiektów i terenów 
zabytkowych i rekreacyjnych; poprawy bezpieczeństwa mieszkańców; rozbudowy 
infrastruktury turystycznej przez stworzenie nowoczesnej bazy noclegowej oraz 
rozbudowę infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. 

W Strategii, w części społeczno-gospodarczej, zidentyfikowano problemy 
występujące na terenie Gminy, takie jak: zły stan historycznej tkanki miasta, słabo 
rozwinięta baza noclegowa, niewykorzystane tereny inwestycyjne oraz zły stan 
infrastruktury drogowej. 

W Strategii założono, że może ona podlegać aktualizacji, której podstawę może 
stanowić monitoring na poziomie operacyjnym lub monitoring na poziomie 
strategicznym.  

(dowód: akta kontroli t. I str. 329-385) 

1.3 Od 1 lipca 2009 r. w Gminie obowiązywał LPR z 2010, którego celem było 
podniesienie szans na wszechstronny rozwój lokalny, w wyniku którego zwiększą 
się szanse indywidualnego rozwoju poszczególnych mieszkańców. Program ten 
został zaktualizowany 9 września 2010 r. i zgodnie z tą wersją jego realizacja m.in. 
będzie służyć rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw, głównie usługowych, co 
przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy; wzmocnieniu lokalnych centrów 
handlowych, kulturalnych, przemysłowych i sportowo-rekreacyjnych, podniesieniu 
znaczenia Kraśnika w regionie; ożywieniu terenów poprzemysłowych i stworzeniu 
lepszych warunków do prowadzenia w Kraśniku działalności przemysłowej o różnej 
skali i przedmiocie. Programem tym objęto siedem obszarów charakteryzujących się 
niskim stopniem przedsiębiorczości. W jednym z obszarów (czwartym) wskazano na 
problem degradacji terenów przemysłowych, rozwiązaniem którego byłaby 
rewitalizacja terenów przemysłowych i usługowych w celu poprawienia warunków do 
inwestowania na tym obszarze15. W obszarze piątym (a i b) wyznaczono, jako 
kierunek działań, m.in. rozbudowę/poprawę infrastruktury drogowej16. LPR z 2010 r. 
zakładał poddawanie go systematycznej analizie i ocenie, a w razie potrzeby 
(dostosowanie do zmieniających się uwarunkowań) - dokonywanie jego aktualizacji. 
Analiza, ocena i aktualizacja programu miała odbywać się w oparciu o współpracę  
z zainteresowanymi partnerami społecznymi. Do monitorowania stanu i przebiegu 
realizacji programu i działań z niego wynikających służyć miała ocena dokonywana 
przy pomocy wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływania.  

                                                      
15 Poprzez przebudowę budynków i hal produkcyjnych i modernizację dróg dojazdowych – projekt „Poprawa infrastruktury 
drogowej w rejonie ulic Inwalidów Wojennych i Komunalnej – w celu stworzenia dogodnych warunków technicznych i do 
inwestowania na tym obszarze, co ma zostać osiągnięte dzięki poprawie istniejącej infrastruktury drogowej). 

16 Dwa projekty odpowiednio: „Poprawa infrastruktury drogowej w rejonie ulic Kolejowej i Obwodowej” oraz „Poprawa 
infrastruktury w obszarze o największym zagęszczeniu zakładów przemysłowych na terenie miasta – w celu zwiększenia 
atrakcyjności inwestycyjnej terenu”. 
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Od 10 maja 2017 r. w Gminie obowiązuje Lokalny Program Rewitalizacji Miasta 
Kraśnik na lata 2017–202317, w którym określono nadrzędny cel strategiczny, jako 
poprawę standardu i jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez 
zwiększenie dostępności nowoczesnej infrastruktury technicznej i społecznej, 
stworzenie przyjaznych przestrzeni publicznych oraz rozwój społeczno-
gospodarczy. Obszar zdegradowany objęty rewitalizacją18 podzielono na pięć sfer 
(społeczną, gospodarczą, środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną i techniczną), 
dla których wyznaczono cel strategiczny i cele operacyjne (szczegółowe), 
ukierunkowane na wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. Dla sfery społecznej cel 
strategiczny stanowi wysoki standard i jakość życia mieszkańców obszaru 
rewitalizacji, a jednym z celów operacyjnych jest ograniczenie poziomu bezrobocia 
i ubóstwa. Dla sfery gospodarczej celem strategicznym jest wzrost wykorzystania 
potencjału gospodarczego obszaru rewitalizacji, w ramach którego określono cztery 
cele operacyjne, tj. wyższy poziom przedsiębiorczości mieszkańców, wzrost 
konkurencyjności lokalnych podmiotów gospodarczych, poprawa warunków 
inwestowania i wykreowania oraz wypromowanie oferty turystycznej miasta. Dla 
sfery przestrzenno-funkcjonalnej przyjęto cel strategiczny – przestrzeń publiczna 
spełniająca potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji, osiągany poprzez 
realizację celów szczegółowych, takich jak: poprawa dostępności i standardów 
użytkowych infrastruktury technicznej (wodno-kanalizacyjnej i rekreacyjnej); 
rozwinięcie i uporządkowanie infrastruktury komunikacyjnej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą (chodniki, parkingi, miejsca postojowe, przystanki autobusowe, 
oświetlenie, ścieżki rowerowe wraz z organizacją ruchu dostosowaną do potrzeb 
mieszkańców i przedsiębiorców). Cele te mają zostać osiągnięte poprzez realizację 
m.in. następujących projektów: „Odnowiony rynek Starego Miasta nowym sercem 
Kraśnika”; „Przystanek Kraśnik”; „Wyzwalamy potencjał NEET”; „Od szkolenia do 
zatrudnienia” i „Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-
zawodowej osób bezrobotnych”. 

 (dowód: akta kontroli t. I str.122-225) 

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

1.4 W okresie objętym kontrolą w Gminie obowiązywało Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego19, zaktualizowane w 2014 r. pod 
kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa (części II-V)20. W 2017 r. 
dokonano analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz oceny jego 
aktualności21. W obowiązującym Studium, jako jeden z głównych kierunków 
kształtowania Miasta, wskazano tworzenie zróżnicowanych lokalizacyjnie obszarów 
o szczególnej atrakcyjności – przestrzennej, infrastrukturalnej, komunikacyjnej, 
fiskalnej – dla maksymalnie zróżnicowanych gałęziowo potencjalnych nowych 
inwestycji komercyjnych. 

 (dowód: akta kontroli t. II str. 371-372) 

                                                      
17 Stanowiący Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXIX/359/2017 Rady Miasta Kraśnik z dnia 10 maja 2017 r. Dalej: LPR z 2017 r. 

18 Teren przeznaczony do rewitalizacji w mieście Kraśnik obejmuje przestrzeń o powierzchni 42,66 ha (1,6% obszaru miasta) 
zamieszkałego przez 2,98% mieszkańców miasta. 

19 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/327/01 Rady Miejskiej w Kraśniku z dnia 29 listopada 2001 r. ze zm. 
20 Uchwała Nr LV/344/2014 Rady Miasta Kraśnik z dnia 4 sierpnia 2014 r. 

21 Rada Miasta Kraśnik uchwałą nr XLIII/438/2017 z 21 sierpnia 2017 r. przyjęła wyniki przedstawione w opracowaniu „Analiza 
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta Kraśnik oraz ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Kraśnik i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Kraśnik 
(w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2016 roku)”. 
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Na dzień 31 sierpnia 2017 r. obowiązywały trzy Miejscowe Plany Zagospodarowania 
Przestrzennego22 (dalej: MPZP), które obejmowały 100% powierzchni Gminy. 
W MPZP tereny pod działalność gospodarczą stanowiły około 16% obszaru 
objętego planem. Obowiązujące MPZP zostały udostępnione na stronie BIP Urzędu. 

 (dowód: akta kontroli t. I str. 20-21) 

1.5 W latach 2014-2017 (do 31 sierpnia) Miasto nie prowadziło działań 
zmierzających do nabycia nowych terenów inwestycyjnych od osób prywatnych. 
Jak wyjaśnił Sekretarz Miasta przyczyną tego było posiadanie przez Miasto Kraśnik 
jeszcze niewykorzystanych terenów inwestycyjnych o powierzchni 13,5388 ha.  

W ww. okresie Miasto Kraśnik nabyło natomiast niezbędne do realizacji inwestycji 
gminnych tereny od osób prywatnych, m.in. pod drogi, ciągi piesze, kanalizację 
deszczową oraz usługi publiczne.  

(dowód: akta kontroli t. I str. 25, 226-270) 

W latach 2014-2017 (do 31 sierpnia) część obszaru Miasta była objęta specjalnymi 
strefami ekonomicznymi23: Tarnobrzeską EURO-PARK WISŁOSAN (nieruchomości 
o powierzchni 23,4832 ha)24 i EURO-PARK MIELEC (nieruchomości o łącznej 
powierzchni 62,2745 ha)25. Właścicielami nieruchomości znajdujących się  
w Tarnobrzeskiej SSE były podmioty prywatne (22,47% obszaru Strefy) i Miasto 
Kraśnik (77,53%). Nieruchomości w Mieleckiej SSE były własnością podmiotu 
prywatnego (3,68%) i Skarbu Państwa (96,32%). Tereny znajdujące się SSE 
stanowiły odpowiednio 0,9% i 2,39% powierzchni Miasta.  

(dowód: akta kontroli t. II str. 137-139, 159-160) 

1.6  Według stanu na koniec września br. Gmina dysponowała: infrastrukturą 
wodociągową, z której korzystało 95,0% mieszkańców; siecią kanalizacyjną, z której 
korzystało 85,3% mieszkańców i infrastrukturę gazową, do której dostęp posiadało 
95,1% mieszkańców. Długość dróg gminnych wynosiła 59,6 km, w tym ulepszonych  
– 46,1 km, nieulepszonych  – 3,0 km i gruntowych – 10,4 km. Gmina posiada dobrze 
rozwiniętą infrastrukturę techniczną w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej  
i gazowniczej. Infrastruktura techniczna zajmuje 1,1% powierzchni miasta, 
infrastruktura komunikacyjna 7,0%, tereny usług 15,1%, tereny przemysłowe 18,4% 
lasy zajmują około 16% jej powierzchni, użytki rolne 35%. 

W okresie objętym kontrolą Gmina realizowała inwestycje, mające bezpośrednio 
służyć przedsiębiorcom w ramach projektu „Zagospodarowanie terenu pod 
inwestycje w Kraśniku, obręb Budzyń propozycją dla inwestorów”, 
współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2007-2013 (projekt zakończono w listopadzie 2014 r.).  

Na terenie Gminy realizowano również inwestycje, mogące pośrednio służyć 
poprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej lub podnoszeniu ich 
atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów. Należały do nich: budowa, przebudowa 
i modernizacja dróg; budowa parkingów dla samochodów osobowych i busów wraz 
z budową sieci oświetlenia terenu oraz oświetlenia ulicznego; modernizacja oraz 
budowa pawilonów handlowych na targowisku miejskim. 

 (dowód: akta kontroli t. I str. 24, 121-225, 299-321, 328-385) 

                                                      
22 Przyjęte uchwałami Rady Miasta Kraśnik nr: XVI/150/99 z dnia 26 listopada 1999 r., XXVIII/397/2004 z dnia 21 października 
2004 r. ze zm. i LVI/345/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. ze zm.  

23 Dalej: SSE. 

24 Uchwała Nr XXV/215/2008 Rady Miasta Kraśnik z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie 
Specjalną Strefą Ekonomiczną gruntów położonych na terenie Miasta Kraśnik. 

25 Uchwały Rady Miasta Kraśnik Nr: VII/46/2015 (z dnia 6 marca 2015 r.); XXII/145/2016 (z dnia 25 lutego 2016 r.) w sprawie 
wyrażenia zgody na objęcie Specjalną Strefą Ekonomiczną gruntów położonych na terenie Miasta Kraśnik (nieruchomości 
o powierzchni odpowiednio: 3,9619 ha i 59,9814 ha). 
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W okresie objętym kontrolą Gmina nie realizowała inwestycji w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego w celu wspierania przedsiębiorczości.  

(dowód: akta kontroli t. I str. 274) 

1.7 W tym okresie w Gminie obowiązywał plan wykorzystania gminnego zasobu 
nieruchomości (na lata 2013-2015 i 2016-2018), wprowadzony zarządzeniami26 
Burmistrza. Plan ten obejmował nieruchomości zasobu (odpowiednio: łącznie  
339,6 ha i 340,6 ha) oraz nieruchomości gminne oddane w użytkowanie wieczyste 
(odpowiednio łącznie: 120,0 ha i 117,6 ha); prognozy dotyczące: udostępniania oraz 
nabywania nieruchomości do zasobu, poziomu wydatków w związku  
z udostępnianiem i nabywaniem nieruchomości do zasobu, wpływów z opłat z tytułu 
użytkowania wieczystego oraz program zagospodarowania nieruchomości zasobu. 

W badanym okresie nie wprowadzono dla przedsiębiorców działających na terenie 
Gminy preferencyjnych stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków 
transportowych, jak również nie stosowano ulg podatkowych dla nowych 
przedsiębiorców, z wyjątkiem możliwości ustalenia stawki czynszu w drodze 
negocjacji. Rada Miasta wprowadziła niższe stawki podatku od środków 
transportowych i od nieruchomości od podanych w obwieszczeniach Ministra 
Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych  
w latach 2014 i 2016 oraz w sprawie stawek podatku od środków transportowych 
obowiązujących odpowiednio w 2014 r. i 2016 r.  

(dowód: akta kontroli t. I str. 27-30, 226-240, 543-560) 

Sekretarz Miasta wyjaśnił: w okresie objętym kontrolą Miasto Kraśnik nie stosowało 
preferencyjnych stawek dla przedsiębiorców, którzy nabywali nieruchomości od 
Gminy. Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości prowadzona była w oparciu o przepisy 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami27. Natomiast  
w przypadkach dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności gospodarczej stawki czynszu dzierżawnego ustalane były w drodze 
negocjacji, aby do momentu zakończenia procesu inwestycyjnego, kiedy inwestycja 
nie generuje dochodów w celu wsparcia przedsiębiorcy.  

(dowód: akta kontroli t. I str. 26) 

Zasady nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich 
wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, stanowiących własność 
Gminy, regulowała uchwała Rady Miejskiej w Kraśniku28. W okresie objętym 
kontrolą zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz najmu lokali 
użytkowych realizowane były przez pracowników Kraśnickiego Przedsiębiorstwa 
Mieszkaniowego29.  

W skontrolowanym okresie realizowano łącznie 295 umów najmu / dzierżawy / 
użyczenia lokali użytkowych; plansz reklamowych; gruntów pod kiosk handlowy  
i pawilonów handlowych; garaży, będących własnością Gminy. Badanie pięciu 
umów (wybranych w sposób losowy) wykazało, że Gmina nie stosowała dla 
przedsiębiorców preferencyjnych stawek najmu lub dzierżawy. Stawki czynszu 

                                                      
26 Odpowiednio: Nr 130/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. i Nr 20/2016 z dnia 8 stycznia 2016 r. 

27 Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. 

28 Nr IX/292/2003 z dnia 29 maja 2003 r. ze zm. 

29 Na podstawie umowy z 28 maja 2012 r. oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta Kraśnik: Nr 214/2014 z 30 maja 2014 r., Nr 
562/2014 z 31 grudnia 2014 r., Nr 588/2015 z 30 grudnia 2015 r., Nr 578/2016 z 29 grudnia 2016 r. i Nr 92/2017 z 7 lutego 
2017 r. 
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dzierżawnego ustalane były w drodze negocjacji (trzy umowy), przetargu lub  
w wysokości ustalonej na podstawie Zarządzenia Burmistrza (po jednej umowie)30.  

W tym okresie Gmina sprzedała lub oddała w użytkowanie wieczyste 
12 nieruchomości z przeznaczeniem pod przemysł, usługi, bazy oraz składy.  

Rada Miasta uchwałą31 wprowadziła zwolnienia od podatku od nieruchomości  
w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy 
w wyniku realizacji nowej inwestycji na terenie Miasta Kraśnik. Przedsiębiorca 
ubiegający się o zwolnienie od podatku, zgodnie z § 2 pkt. 2 i 3 uchwały powinien 
spełnić następujące warunki: utworzyć nowe miejsca pracy32 oraz posiadać nową 
inwestycję33. Zgodnie z § 3 pkt. 1 i 3 ww. uchwały z podatku od nieruchomości 
zwalnia się budynki/budowle/ich części zwiększające powierzchnie przeznaczone na 
prowadzenie działalności gospodarczej, związane z realizacją nowych inwestycji 
dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Miasta Kraśnik na 
okres odpowiednio: 12 i 18 miesięcy, jeżeli przedsiębiorca utworzył co najmniej 
odpowiednio: trzy lub 10 nowych pełnoetatowych miejsc pracy.  

Z tej formy pomocy w kontrolowanym okresie skorzystało czterech przedsiębiorców, 
z czego trzech zostało zwolnionych z podatku na okres 12 miesięcy, a jeden na 
okres 18 miesięcy. Jeden spośród czterech przedsiębiorców, którym została 
udzielona pomoc, nie spełnił warunków określonych w ww. uchwale w zakresie 
utworzenia nowych miejsc pracy.  

 (dowód: akta kontroli t. I str. 241-252, 386-518, t. II str. 139-142, 172-361) 

1.8 W okresie objętym badaniem do działań w celu wsparcia przedsiębiorców już 
prowadzących działalność na terenie Miasta zaliczono opracowanie i uchwalenie 
LPR z 2017 r., w którego tworzeniu, w związku z prowadzonymi konsultacjami 
społecznymi uczestniczyli przedsiębiorcy. Zdaniem Sekretarza Miasta 
uwzględnienie wniosków/opinii pozwoli przedsiębiorcom na pozyskanie środków 
zewnętrznych na planowane inwestycje.  

Na swojej stronie internetowej Gmina udostępniała informacje pomocne przy 
prowadzeniu działalności gospodarczej. W szczególności były to informacje  
o ofertach inwestycyjnych zarówno w SSE jak i na terenie całej Gminy;  
o organizacjach wspierających przedsiębiorców; o procedurach inwestycyjnych; 
instrumentach wspomagania przedsiębiorców (ulgach podatkowych obowiązujących 
na terenach włączonych do SSE). 

Gmina nie była zobowiązana i nie przygotowała odrębnej oferty wsparcia dla 
początkującego przedsiębiorcy. Przedsiębiorca mógł jednak skorzystać z pomocy 
de minimis, a także negocjować wysokości czynszu dzierżawy/najmu. 

W zakresie działań wspierających przedsiębiorców Gmina współpracowała 
z Powiatowym Urzędem Pracy w Kraśniku (w zakresie możliwości uzyskania 
bezzwrotnych środków dla osób, które chcą rozpocząć prowadzenie działalności 
gospodarczej oraz przez organizowanie staży, robót interwencyjnych w Urzędzie 
oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta).  

                                                      
30 Nr 70/2014 z 17 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Miasta Kraśnik. 

31 Nr LXI/365/2014 z 30 października 2014 r. Dalej: uchwała w sprawie pomocy de minimis dla przedsiębiorców. 

32 Wzrost liczby pracowników u danego przedsiębiorcy w porównaniu do średniej liczby pracowników z ostatnich 12 miesięcy 
przed zgłoszeniem o zwolnienie od podatku od nieruchomości w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu 
pracy. 

33 Nowo wybudowane budynki/budowle/ich części zwiększające powierzchnie przeznaczone na prowadzenie działalności 
gospodarczej, których budowa została zakończona po dniu 1 stycznia 2014 r. 
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Sekretarz Miasta wyjaśnił, że w latach 2014-2017 Miasto Kraśnik zorganizowało 
Wizytę Kraśnickich przedsiębiorców w mieście partnerskim Tielt w celu promowania 
produktów, wymiany doświadczeń oraz nawiązywania współpracy gospodarczej 
między podmiotami gospodarczymi. Seminarium Ekonomiczne na temat możliwości 
współpracy gospodarczej pomiędzy Zachodnią Flandrią a Polską, w którym udział 
brała delegacja Kraśnika, z burmistrzem na czele. Dla przedstawicieli samorządu 
i przedsiębiorców była to okazja do nawiązania kontaktów handlowych i zachęcenia 
firm belgijskich do inwestowania w kraśnickiej strefie ekonomicznej. Organizatorem 
seminarium były Miasto Tielt, VOKA West Flanders – Izba Gospodarcza 
zrzeszająca przeszło 18 tys. przedsiębiorców z Flandrii i Brukseli oraz Wydział 
Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli. 
W seminarium wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych Tielt i zaprzyjaźnionego 
z Kraśnikiem miasta Ruiselede. Kraśnik obok burmistrza i jego przedstawiciela 
kierującego Centrum Obsługi Biznesu reprezentowali przedstawiciele największych 
przedsiębiorstw z naszego terenu FŁT Kraśnik S. A., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Wdrożeniowe NABOR, Przedsiębiorstwo Ekologiczne EKOFLORA i Erkado.  

 (dowód: akta kontroli t. I str. 274, t. II str. 135-136, 154) 

1.9  W okresie objętym kontrolą Gmina nie powołała i nie współuczestniczyła 
w powołaniu instytucji otoczenia biznesu, takich jak np. fundusz poręczeń 
kredytowych, fundusz pożyczkowy, ośrodek wspierania przedsiębiorczości. 

(dowód: akta kontroli t. I str. 24) 

Gmina nie udzielała również wsparcia finansowego działającym na jej terenie 
przedsiębiorcom w formie poręczeń, gwarancji i pożyczek.   

(dowód: akta kontroli t. I str. 6-7, 25-26) 

1.10 Na oficjalnym portalu internetowym Gminy34 wyodrębniona została zakładka 
„Strefa Inwestora”, po wybraniu której następuje przekierowanie na stronę internetową 
dla potencjalnych przedsiębiorców, zawierającą m.in.: ofertę inwestycyjną, informacje 
dotyczące SSE, informacje o dostępnych ulgach i zachętach dla inwestorów35, 
„niezbędnik inwestora”, listę organizacji wspierających przedsiębiorców, informacje  
o instrumentach wspomagania inwestorów oraz na temat Centrum Obsługi Biznesu.  

(dowód: akta kontroli t. I str. 519-542) 

1.11 W okresie objętym kontrolą Gmina brała udział w przedsięwzięciach 
promujących przedsiębiorczość, takich jak: konferencje, kongresy, targi, wizyty  
w mieście partnerskim.  

 (dowód: akta kontroli t. II str. 155-156) 

Od kwietnia 2011 r., z inicjatywy Burmistrza, działa Kraśnicka Rada Biznesu (Rada), 
do której zaproszonych zostało 30 przedsiębiorców. Głównym celem działalności 
Rady jest współpraca z władzami Miasta w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. 
Rada stanowi zespół doradczy, opiniuje strategiczne dokumenty Miasta, dotyczące 
w szczególności planów rozwoju, planów zagospodarowania przestrzennego  
i wieloletnich planów inwestycyjnych. Jednym z jej celów jest budowa prestiżu 
środowiska przedsiębiorców. 

Na terenie Miasta działa od 1997 r. Kraśnicka Izba Gospodarcza36, zrzeszająca 
ponad 150 podmiotów gospodarczych z różnych branż. KIG jest jedną 
z największych organizacji tego typu w województwie lubelskim, a jej zadaniem jest 

                                                      
34 www.krasnik.eu 

35 Wynikających z włączenia terenów do Strefy. 

36 Dalej: KIG. 
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m.in. udzielanie pomocy i doradztwa zrzeszonym w niej podmiotom, tworzenie 
warunków sprzyjających ich rozwojowi oraz reprezentowanie interesów 
gospodarczych wobec organów państwowych i samorządowych. Zarząd KIG 
w 2012 r. powołał do życia Biuro Promocji Kraśnickiego Produktu Lokalnego, które 
zajmuje się promocją kraśnickich produktów, usług i przedsiębiorców oraz 
organizacją konkursu „DOBRE BO KRAŚNICKIE”.   

Na stronie Urzędu zamieszczone zostały informacje, dotyczące działania 
ww. organizacji. 

 (dowód: akta kontroli t. II str. 373) 

1.12 W badanym okresie Gmina nie występowała z inicjatywą w zakresie 
rozpoznawania potrzeb kształcenia zawodowego pod kątem lokalnych 
przedsiębiorców, mimo że na jej terenie funkcjonuje szkolnictwo zawodowe. Jak 
wyjaśnił Sekretarz Miasta: prowadzenie takiego kształcenia należy do zadań 
własnych powiatu.  

(dowód: akta kontroli t. I str. 24) 

1.13 Informacje odnośnie oczekiwań mieszkańców i przedsiębiorców uzyskiwane 
były, jak wynika z wyjaśnień Sekretarza Miasta, między innymi podczas konsultacji 
społecznych dotyczących LPR i Strategii oraz  z wniosków, złożonych w związku  
z podjętymi działaniami dotyczącymi zmian miejscowych planów zagospodarowania. 

 (dowód: akta kontroli t. II str. 135-136) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Na podstawie uchwały Rady Miasta w sprawie pomocy de minimis dla 
przedsiębiorców zwolniono z podatku od nieruchomości przedsiębiorcę, który nie 
spełnił warunku dotyczącego utworzenia nowych miejsc pracy. Wzrost liczby 
pracowników w porównaniu do średniej liczby pracowników z ostatnich 12 miesięcy 
przed zgłoszeniem wniosku, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym 
wymiarze czasu pracy, wynosił  2,42 etatu37, a zgodnie z § 3 pkt 1 uchwały  
w sprawie pomocy de minimis dla przedsiębiorców zwalnia się od podatku od 
nieruchomości budynki i budowle lub ich części związane z realizacją nowych 
inwestycji zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Miasta 
Kraśnik, jeżeli przedsiębiorca utworzył co najmniej trzy nowe pełnoetatowe miejsca 
pracy. Przy czym przez nowe miejsce pracy, stosownie do § 2 pkt 2 ww. uchwały, 
należało rozumieć wzrost liczby pracowników u danego przedsiębiorcy  
w porównaniu do średniej liczby pracowników z ostatnich 12 miesięcy przed 
zgłoszeniem o zwolnienie od podatku od nieruchomości w przeliczeniu na osoby 
zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Pomoc została udzielona 22 lutego 2016 r. w kwocie 36.452 zł.  

 (dowód: akta kontroli t. I str. 386-418) 

Sekretarz Miasta wyjaśnił: z przedłożonych przez przedsiębiorcę dokumentów 
wynika, że średnia liczba pracowników z ostatnich 12 miesięcy przed zgłoszeniem 
o zwolnienie w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasy pracy 
wyniosła 15,68, a w miesiącu, w którym został złożony wniosek o zwolnienie 
zatrudnionych było 17 osób na pełny etat oraz dwie osoby na ½ etatu, co daje 
18 etatów. Wyjaśniamy, że przyczyną udzielenia zwolnienia było przyjęcie innej 
metodologii przy ustaleniu ilości utworzonych nowych miejsc pracy i liczby 

                                                      
37 Wniosek z dnia. 05.11.2015 r., wzrost liczby pracowników liczony od listopada 2014 r. do października 2015 r. 
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zatrudnionych osób (brano pod uwagę pełne etaty). Do porównania wzrostu 
zatrudnienia został przyjęty błędny okres. Nadmieniamy, że był to pierwszy 
rozpatrywany przypadek udzielenia pomocy w oparciu o ww. uchwałę. Uchylenie 
pewnych zapisów uchwały przez Regionalną Izbę Obrachunkową spowodowało 
pojawienie się wątpliwości, co do interpretacji jej zapisów, stąd wynikły powyższe 
błędy przy obliczeniach. Na moment udzielenia pomocy, osoba odpowiedzialna, 
analizując złożone przez podatnika dokumenty uznała, że spełnia on warunki do 
uzyskania zwolnienia zgodnie z ww. Uchwałą. Z jej wyliczeń wynikało, że nastąpił 
wzrost zatrudnienia o trzy pełnoetatowe miejsca pracy. Z przepisów powyższej 
uchwały nie wynika wprost jakie dokumenty powinien złożyć podatnik na 
potwierdzenie wniosku o zwolnienie z podatku od nieruchomości. Przyjęto, że 
dokumentem potwierdzającym jest oświadczenie podatnika. Osobami 
odpowiedzialnymi były – Inspektor w Referacie Podatków Lokalnych i Skarbnik 
Miasta Kraśnik. 

W ocenie NIK38, podejmowane w kontrolowanym okresie działania służyły rozwojowi 
przedsiębiorczości na jej terenie. Miasto realizowało przedsięwzięcia inwestycyjne 
ujęte w dokumentach strategicznych, współpracowało też z organizacjami 
zrzeszającymi lokalnych przedsiębiorców i promowało prowadzoną przez nie 
działalność. W 2014 r. wprowadzono  zwolnienia w podatku od nieruchomości  
w ramach pomocy de minimis, z których skorzystało czterech przedsiębiorców, 
jednak jeden z nich nie spełniał kryteriów wymaganych do jej uzyskania.  

 

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

2.1 Sposób monitorowania został opisany w Strategii w rozdziale „System 
wdrażania i monitorowania”. Postanowiono w nim, że przedmiotem monitoringu 
będzie rozwój Miasta obserwowany przez analizę wskaźników istotnych z punktu 
widzenia misji, wizji, celów i zadań. Jako główne obszary monitorowania i ewaluacji 
wskazano cele i zadania strategiczne wytyczone w Strategii. System monitorowania 
i ewaluacji został oparty na monitorowaniu operacyjnym i strategicznym. Na 
poziomie operacyjnym monitoring stanu wdrażania Strategii miał być 
przeprowadzany na podstawie rocznych raportów, opisujących podejmowane 
działania w zakresie realizacji zadań strategicznych. Raporty te miały być 
przygotowywane przez zespoły odpowiedzialne za realizację zadań strategicznych. 
Założono, że monitoring na poziomie operacyjnym może stanowić podstawę 
dokonania aktualizacji Strategii, jeśli uwidoczni się taka potrzeba. Na poziomie 
strategicznym ocena wdrażania Strategii miała być przeprowadzana na podstawie 
raportu o stanie Miasta przygotowywanego w cyklu dwuletnim i miała ona stanowić 
podstawę dokonania planowej aktualizacji Strategii. 
W toku niniejszej kontroli NIK nie przedstawiono dokumentów potwierdzających 
prowadzenie monitoringu realizacji celów Strategii.  

 (dowód: akta kontroli t. I str. 329-385, t. II str. 4-5) 

 

 

                                                      
38 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej według 
proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, należy zastosować ocenę opisową. 
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Zgodnie z zapisami Strategii, Burmistrz: 

 zarządza rozpoczęcie monitoringu (operacyjnego i strategicznego), wskazując 
podmioty odpowiedzialne za przeprowadzenie monitoringu, zakres oczekiwanych 
informacji i harmonogram, 

 podejmuje decyzję o zmianach dotychczasowych metod realizacji, wprowadzeniu 
nowych, a także określa działania korygujące na podstawie zaleceń Zespołu 
zadaniowego wskazanego w zarządzeniu, 

 przedkłada sprawozdanie z monitoringu operacyjnego Radzie Miasta/przedkłada 
aktualizację Strategii Radzie Miasta pod obrady, celem podjęcia uchwały w sprawie 
aktualizacji. 

Do zadań Zespołu zadaniowego należeć miało: 

 ogłoszenie rozpoczęcia monitoringu operacyjnego (w przypadku monitoringu 
strategicznego działanie to zostało przypisane Burmistrzowi), 

 ocena wyników39 (przy monitoringu strategicznym oznacza przygotowanie 
raportów: o stanie realizacji Strategii i o stanie miasta), 

 identyfikacja i analiza przyczyn odchyleń (przy monitoringu strategicznym prace 
studyjne nad zapisami Strategii w celu wskazania potrzebnych zmian, 
przygotowanie i przyjęcie aktualizacji Strategii) 

 przekazanie zalecanych korekt do autorów Strategii (dotyczy monitoringu 
operacyjnego). 

Do 31 sierpnia 2017 r. Zespół zadaniowy nie został powołany. 

(dowód: akta kontroli t. I str. 379-383) 

W LPR z 2010 r. sposób monitorowania programu został określony w części „Plan 
ewaluacji i monitoringu Programu”. Do monitorowania stanu i przebiegu realizacji 
programu i działań z niego wynikających służyć miała ocena przy pomocy 
wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływania. W dokumencie tym wskazano, 
że aktualizacja o nowe zadania i obszary będzie przebiegała najlepiej, jeżeli nad 
adekwatnością LPR do aktualnych potrzeb czuwać będzie powołana przez 
Burmistrza osoba odpowiedzialna za program i zostanie zapewniona możliwość 
stałego i sprawnego uzupełnienia programu na wniosek partnerów społecznych. 
Osoba czuwająca nad LPR (wraz z podległym zespołem) miałaby dokonywać 
systematycznej oceny realizacji programu, co najmniej raz w roku i w przypadku 
stwierdzenia potrzeby dokonania zmian i uzupełnień fakt ten miał być przekazywany 
Burmistrzowi, który zleciłby wykonanie stosownych korekt i uaktualnień. Efekt 
końcowy prac nad ewaluacją, prowadzonych przez pełnomocnika ds. rewitalizacji, 
miał stanowić raport przyjęty przez Burmistrza i przedstawiany Radzie Miasta. 

(dowód: akta kontroli t. I str. 103-167) 

2.2 Wskaźniki realizacji celów strategicznych Strategii, w tym w zakresie rozwoju 
przedsiębiorczości i wzrostu aktywności gospodarczej, które zostały wskazane jako 
przykładowe, to m.in.: 

 liczba małych i średnich przedsiębiorstw, 

 wielkość nakładów inwestycyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach, 

                                                      
39 Przez określenie stopnia wykonania przyjętych zapisów Strategii i określenie odchyleń na podstawie opisów stanu realizacji 
Strategii (przekazanych przez wyznaczonych pracowników Urzędu). 
 



 

15 

 „przeżywalność” małych i średnich przedsiębiorstw, 

 nakłady na innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach, 

 liczba zatrudnionych w małych i średnich przedsiębiorstwach na 10 tys. ludności, 

 podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w systemie REGON ogółem i na 
10 tys. ludności, 

 bezpośrednie inwestycje zagraniczne, 

 liczba inwestorów zagranicznych, 

 powierzchnia udostępnionych terenów przemysłowych i usługowych dla 
przedsiębiorców, 

 wydatki na gminne drogi publiczne, 

 długość sieci wodociągowej, 

 długość sici kanalizacyjnej, 

 trasy komunikacyjne, 

 liczba obiektów noclegowych turystyki, w tym hoteli, 

 liczba placówek gastronomicznych, 

 liczba przedsiębiorstw świadczących usługi w turystyce. 

Dla wskaźników tych nie ustalono żadnych wartości bazowych i docelowych.  
W LPR z 2010 r. nie określono wskaźników. Z kolei w LPR z 2017 r., dla 
przewidzianych do realizacji projektów określono wskaźniki wraz z wartościami 
docelowymi. 

(dowód: akta kontroli t. I str. 384-385) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość, polegającą na niewypełnieniu postanowień Strategii 
i LPR z 2010 r., w zakresie stworzenia systemu wdrażania i monitorowania . Nie 
powołano zespołów zadaniowych, które miały być odpowiedzialne za te zadania. 
W regulaminie organizacyjnym Urzędu zadania te przypisano do realizacji 
Wydziałowi Rozwoju i Inwestycji, jednak Wydział ten nie sporządzał ani rocznych 
raportów opisujących podejmowane działania w zakresie realizacji zadań Strategii, 
ani też raportów o stanie Miasta, które miały być przygotowywane w cyklu 
dwuletnim. W toku niniejszej kontroli NIK nie przedstawiono również dokumentów na 
potwierdzenie dokonywania, co najmniej raz w roku, oceny realizacji LPR. 

Sekretarz Miasta wyjaśnił m.in.: Od momentu obowiązywania Strategii wydział 
odpowiedzialny za jej realizację nie zgłaszał potrzeb powołania zespołu oraz 
sporządzenia raportów czy sprawozdań. Dokumenty zostały stworzone z myślą 
o tym, by móc pozyskiwać środki zewnętrzne i dać możliwość rozwoju 
przedsiębiorczości. Urząd nie skupia się jedynie na realizacji zadań określonych 
w programach strategicznych. Dokumenty mają umożliwić realizację zadań, dlatego 
nie został powołany zespół do realizacji zadań. Zadania określone w LPR oraz 
Strategii zostały zgłoszone przez podmioty funkcjonujące w Mieście Kraśnik (w tym 
przedsiębiorców) na etapie sporządzania w/w dokumentów. W okresie 
obowiązywania LPR na lata 2007-2015 nie powołano/wskazano jednej osoby 
odpowiedzialnej za realizację Programu. Brak dokumentów potwierdzających 
dokonywanie systematycznej oceny realizacji Programu. 

(dowód: akta kontroli t. II str. 3-5) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że wyszczególnionym w Strategii 
wskaźnikom realizacji celów strategicznych nie przypisano wartości początkowych  
i docelowych, co utrudnia ocenę wpływu podejmowanych działań na  rozwój 
przedsiębiorczości i wzrost aktywności gospodarczej. 

 

 

 

Ustalone 
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W okresie objętym kontrolą nie zorganizowano i nie wdrożono monitoringu realizacji 
Strategii i LPR z 2010 r. Nie powołano przewidzianych w tych programach zespołów 
zadaniowych do monitorowania i koordynowania wdrażania i nie sporządzano 
wymaganych raportów. 

 

3. Działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości oraz efekty 
tych działań 

3.1 W związku z realizowanymi zadaniami w zakresie rozwoju przedsiębiorczości: 

 na przedsięwzięcia promujące przedsiębiorczość, m.in.: Forum Ekonomiczne, 
Forum Inwestycyjne, Szkolenie – Obsługa inwestora, Europejska Konferencja 
Gospodarcza, Puławskie Centrum Przedsiębiorczości, wizyta w mieście 
partnerskiem Tielt, Wschodni Kongres Gospodarczy, Targi Berlin, Forum 
Inwestycyjno-Przemysłowe, Gmina poniosła wydatki związane z kosztami 
szkoleń, noclegów, diet i przejazdów w łącznej kwocie 11,5 tys. zł, 

 w okresie objętym kontrolą Gmina nabyła nowe tereny od osób prywatnych 
w celu realizacji inwestycji gminnych mogących pośrednio służyć poprawie 
warunków prowadzenia działalności gospodarczej lub podnoszeniu ich 
atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów. Na ten cel wydatkowano:  
w 2014 r. – 328,3 tys. zł, w 2015 r. – 172,7 tys. zł, w 2016 r. – 1.072,3 tys. zł, 
w 2017 r. (do 31 sierpnia) – 402,6 tys. zł,  

 Gmina uzyskała 23 ha terenów inwestycyjnych w pełni uzbrojonych (w sieci: 
wodociągową, kanalizacyjną i sanitarną, deszczową, instalację elektryczną 
i teletechniczną oraz komunikację wewnętrzną, którą stanowią trzy ciągi uliczne 
jako drogi dojazdowe z oświetleniem ulicznym - przygotowanych z myślą  
o nowych inwestorach) w efekcie realizacji projektu „Zagospodarowanie terenu 
pod inwestycje w Kraśniku, obręb Budzyń propozycją dla inwestorów” 
o wartości 7.304,1 tys. zł (szerzej w pkt pkt. 1.6 niniejszego wystąpienia), w tym 
dofinansowanie w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007-2013 – w kwocie 
nieprzekraczającej 5.308,2 tys. zł i stanowiącej nie więcej niż 75% kwoty 
całkowitych wydatków kwalifikowalnych,  

 czterech przedsiębiorców skorzystało ze zwolnienia z podatku od 
nieruchomości w ramach pomocy de minimis, z czego trzech przez okres 
12 miesięcy (w kwotach odpowiednio: 36,5 tys. zł, 16,4 tys. zł i 15,6 tys. zł),  
a jeden przez okres 18 miesięcy (w kwocie 60,5 tys. zł w 2016 r. i 30,2 tys. zł  
w 2017 r.),  

 14140 przedsiębiorców wystąpiło do Miasta Kraśnik z wnioskiem o umorzenie, 
rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności z tytułu podatku od 
nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego i/lub 
łącznego zobowiązania pieniężnego, w tym 104 otrzymało decyzję pozytywną, 

 przedsiębiorcy z terenu Gminy zgłosili osiem wniosków o zmianę miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, z czego trzy wnioski rozpatrzono 
w obecnie trwającej procedurze punktowych zmian planu (przewidywany termin 
uchwalenia - październik 2017 r.), a pięć wniosków oczekuje na rozpatrzenie 
w kolejnej edycji zmiany planu.  

(dowód: akta kontroli t. I str. 258-267, 299-327, 386-518, t. II str. 139-153) 

                                                      
40 Odpowiednio: w 2014 r. – 44 przedsiębiorców, 2015 r. – 24, 2016 r. – 18 i 2017 r. (dwa kwartały) – 21. 
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3.2 W okresie objętym kontrolą trzy spośród czterech celów strategicznych  
(tj. rozwój nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki41; rewitalizacja miasta, 
bezpieczeństwo i wzrost estetyki przestrzeni miejskiej42 i utworzenie z Kraśnika 
wiodącego ośrodka turystyki, sportu i rekreacji43) zostały zrealizowane poprzez 
wykonanie działań wskazanych w Strategii. Czwarty cel strategiczny - rozwój 
racjonalnego systemu drogowego i kompleksowej infrastruktury technicznej – nie 
został w pełni zrealizowany, ale opracowano dokumentację projektową i wykonano 
prace budowlane na czterech ulicach. 

Dwa spośród trzech działań zaplanowanych w LPR z 2010 r. (w obszarze czwartym 
i piątym), opisane w pkt. 1.2 wystąpienia, dotyczące rewitalizacji terenów 
przemysłowych i usługowych w celu poprawienia warunków do inwestowania na tym 
obszarze oraz mające na celu rozbudowę/poprawę infrastruktury drogowej zostały 
zrealizowane w formie projektów przewidzianych do wykonania. W szczególności:  

1) w ramach projektu „Poprawa infrastruktury drogowej w rejonie ulic Inwalidów 

Wojennych i Komunalnej” – Urząd 10 maja 2016 r. zlecił wykonanie remontu 

nawierzchni i wymianę krawężników na ul. Inwalidów Wojennych, 

2) w ramach projektu „Poprawa infrastruktury drogowej (dotyczy obszaru  

o największym zagęszczeniu zakładów przemysłowych na terenie miasta) - 

Urząd 28 kwietnia 2014 r. zlecił wykonanie remontu nawierzchni ul. Fabrycznej.  

Projekt „Poprawa infrastruktury drogowej w rejonie ulic Kolejowej i Obwodowej” – 
nie został zrealizowany - zarządcą tych ulic jest Zarząd Powiatu Kraśnickiego.  
W trakcie kontroli nie przedstawiono dokumentów potwierdzających, że Urząd 
zwracał się do Starostwa Powiatowego w Kraśniku o realizację przedmiotowego 
projektu. 

(dowód: akta kontroli t. II str. 4, 7-16, 362-368, 373-375) 
 

W latach 2014-2017 (do 30 czerwca) Gmina umorzyła podatek od 
nieruchomości/środków transportu/podatek rolny odpowiednio: 30 przedsiębiorcom 
w łącznej kwocie 724,6 tys. zł; 18 - 102,6 tys. zł; 15 - 94,8 tys. zł i 18 - 188,4 tys. zł. 
Gmina na wniosek przedsiębiorców - dziewięciu odroczyła termin płatności podatku, 
a 29 rozłożyła płatność na raty.  

(dowód: akta kontroli t. II str. 142-153) 

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

 zmniejszył się w tym okresie poziom bezrobocia (z 11,0% w 2013 r. do 9,0%  
w 2016 r.), 

 odnotowano przyrost „netto” przedsiębiorstw (odpowiednio od 201 w 2013 r.  
do 174 w 2016 r.44),  

 rokrocznie zwiększały się dochody własne Gminy w przeliczeniu  
na mieszkańca (od 1,3 tys. zł w 2013 r. do 1,5 tys. zł w 2016 r.).  

                                                      
41 Zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury komunalnej uzbrojenia terenów Tarnobrzeskiej SSE, przebudowa targowiska 
miejskiego, „Wspieranie indywidualnych odbiorców energii – zakup i montaż zestawów solarnych”. 

42 Modernizacja ul. Bóźniczej przewidzianej w ramach działania rewitalizacja historycznej tkanki rynku Starego Miasta; 
opracowanie dokumentacji projektowej w ramach działania odsłonięcie wzgórza zamkowego w Kraśniku; budowa 
i modernizacja pięciu placów zabaw; rewitalizacja parków  i terenów zielonych; budowa systemu monitoringu i oświetlenia na 
obszarach zagrożonych dewastacją; termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. 

43 Kompleksowa przebudowa i rozbudowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz budowa hali sportowo-widowiskowej 
przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2. 

44 Według CEIDG. 
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W okresie objętym kontrolą zmniejszyła się liczba przedsiębiorców działających na 
terenie Gminy z 2 302 na dzień 31 grudnia 2013 r. do 2 228 na dzień 31 sierpnia 
2017 r. (o 3,2%) zarejestrowanych w CEIDG.  

 (dowód: akta kontroli t. I str. 276-294) 

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

 

Działania podejmowane przez Gminę na rzecz wspierania rozwoju 
przedsiębiorczości, jak też czynniki makroekonomiczne wpłynęły na poprawę 
podstawowych wskaźników dotyczących rozwoju gospodarczego Gminy. Spadł 
poziom bezrobocia oraz wzrosły średnie dochody własne gminy w przeliczeniu na 
mieszkańca. Realizowane inwestycje przyniosły efekty w postaci rozbudowy 
infrastruktury drogowej i pozyskania w pełni uzbrojonych terenów inwestycyjnych. 

 

 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli45, wnosi o: 

1. Udzielanie zwolnień od podatku od nieruchomości zgodnie z warunkami 
określonymi w uchwale Rady Miasta w sprawie pomocy de minimis dla 
przedsiębiorców.  

2. Podjęcie działań w celu wyegzekwowania kwoty nienależnie udzielonego 
zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorcy, który nie spełnił 
warunków pomocy de minimis w zakresie utworzenia nowych miejsc pracy.  

3.  Wdrożenie systemu monitoringu Strategii. 

 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy 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 Lublinie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwagi i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

                                                      
45 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis nieprawidłowości, 
zawierający ocenę Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 
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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. 

 

Lublin, dnia  16  października 2017 r. 

  
  

 Dyrektor 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli  

 w Lublinie 

Kontroler 
Edward Lis 

Katarzyna Kuzioła 
Specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

........................................................ 
podpis podpis 

  

  

 

 
 

  

 

 

 


