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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Okres objęty kontrolą  Lata 2014–2017 (do dnia zakończenia czynności kontrolnych) 

  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie 

Kontroler Jerzy Bielak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
Nr LLU/100/2017 z 31.05.2017 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta Biłgoraj (dalej: „Urząd” lub „UM”), Plac Wolności 16,  
23-400 Biłgoraj  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Janusz Rosłan, Burmistrz Miasta Biłgoraj od 27.10.2002 r. 

 (dowód: akta kontroli, str. 3-11) 
 
 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

W ocenie NIK, Gmina Miasto Biłgoraj2 zapewniła odpowiednie warunki do rozwoju 
przedsiębiorczości na swoim terenie. 

W „Strategii Rozwoju Miasta Biłgoraj na lata 2007-2015”3 określono cele i zadania 
w zakresie przedsiębiorczości, dotyczące m.in. stworzenia warunków do rozwoju 
bazy ekonomicznej Miasta oraz poprawy warunków życia poprzez rozwój 
podstawowej infrastruktury i odpowiednie planowanie przestrzenne. Opracowano 
również „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Biłgoraj na lata 2016-
2022”4, w którym przyjęto, że zasadniczy cel - rewitalizacja wyznaczonego obszaru 
zdegradowanego - realizowany będzie m.in. przez zadania ukierunkowane na 
rozwój gospodarczy. 

Miasto stworzyło systemowe narzędzia do wspierania przedsiębiorców poprzez 
wprowadzenie zwolnień od podatku od nieruchomości w związku z nową inwestycją 
i utworzeniem w niej nowych miejsc pracy. W 2015 r. zniesiono pobór opłaty 
targowej. Prowadzone inwestycje, w szczególności drogowe (budowa obwodnic, 
dróg i ich modernizacja), przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej, przyczyniły się do rozwoju infrastruktury drogowej i zwiększenia 
możliwości pozyskania nowych lub rozwoju istniejących podmiotów gospodarczych. 
Efektem podejmowanych działań było m.in. zmniejszenie poziomu bezrobocia, 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie 
utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki  
w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
2 Dalej: „Miasto” lub „Biłgoraj”. 
3 Dalej: „Strategia na lata 2007-2015” lub „Strategia 2007-2015”. 
4 Dalej: „Program Rewitalizacji na lata 2016-2022” lub „Program Rewitalizacji 2016-2022”. 
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wzrost liczby działających podmiotów gospodarczych oraz wzrost dochodów, 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca (PIT i CIT). 

W latach 2013-2015 Miasto było liderem wśród 267 miast powiatowych  
w Polsce, pod względem nakładów na inwestycje (średnie wydatki per capita 
wyniosły 1.656,05 zł).  

Miasto było akcjonariuszem większościowym, utworzonej w 1994 r. z własnej 
inicjatywy, spółki akcyjnej „Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego”5, której 
zadaniem było wspomaganie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób 
rozpoczynających działalność gospodarczą, m.in. poprzez udzielanie kredytów, 
poręczeń kontraktowych i organizowanie różnego rodzaju szkoleń i kursów. 

Wskazać jednak należy, że pomimo realizowania wielu działań na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości Urząd nie monitorował ich przebiegu i efektów oraz nie 
sporządzał wymaganych postanowieniami Strategii na lata 2007-2015, corocznych 
raportów. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

W Biłgoraju znajduje się siedziba gminy miejskiej oraz gminy wiejskiej, a także 
starostwo powiatowe. Miasto Biłgoraj zajmuje obszar 2.109,8 ha, zamieszkiwany 
przez 26.5836 osoby. 

1. Warunki wspierania przedsiębiorczości w gminie 

1.1. W Urzędzie nie została wyodrębniona komórka lub stanowisko ze wskazaniem 
wprost zadań i obowiązków dotyczących wspierania rozwoju przedsiębiorczości, 
współpracy i pomocy przedsiębiorcom na różnych etapach procesu inwestycyjnego. 
Według wyjaśnień Burmistrza, zadania te realizowane były przez poszczególnych 
pracowników, którzy w zakresie obowiązków związanych z zajmowanym 
stanowiskiem pracy takiej pomocy udzielają. 

Urząd nie opracował odrębnego schematu, dotyczącego obsługi inwestora. Jak 
wynika z wyjaśnień Burmistrza inwestorzy, którzy występują z zapytaniami do 
Urzędu w sprawach np. pozyskania gruntów dla własnych inwestycji bądź 
uruchomienia nowych inwestycji, otrzymują na bieżąco żądane informacje, 
uruchamiane są procedury dotyczące dzierżawy, zbycia gruntów, ustalenia 
warunków zabudowy, wydawania zaświadczeń, wypisów/wyrysów z Miejscowych 
Planów Zagospodarowania Przestrzennego7 w trybach właściwych w tych sprawach 
ustaw. 

(dowód: akta kontroli, str. 371-374) 

Żadna z komisji stałych Rady Miasta Biłgoraj8 nie miała przypisanych zadań 
dotyczących wspierania przedsiębiorczości i współpracy z przedsiębiorcami. Według 
wyjaśnień Przewodniczącego RM Biłgoraj przedmiotowe zagadnienia, w zależności 
od ich charakteru i potrzeb, rozpatrywane są przez komisje stałe, w tym 
w szczególności przez Komisję Budżetu, w której kompetencjach mieszczą się 
sprawy finansowe, majątkowe jak również związane z gospodarką przestrzenną. 
Komisja ta opiniuje m.in. projekty uchwał w sprawach ulg i zwolnień podatkowych, 
stawek podatkowych oraz uchwał umożliwiających organowi wykonawczemu 
nabywanie gruntów inwestycyjnych. 

                                                      
5 Dalej: „BARR S.A.” 
6 Według stanu na dzień 31.05.2017 r.  
7 Dalej: „mpzp”. 
8 Dalej: „RM Biłgoraj”. 
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(dowód: akta kontroli, str. 369-370)  

1.2. Miasto posiadało przyjęte przez RM Biłgoraj narzędzia planistyczne i prawno-
administracyjne służące wspieraniu przedsiębiorczości, takie jak: „Strategia na lata 
2007-2015”9 oraz „Program Rewitalizacji na lata 2016-2022”10. Ponadto Miasto 
posiadało opracowaną w 2014 r. „Strategię Rozwoju Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj – dokument ramowy”11, która jednak nie została 
przyjęta do realizacji przez RM Biłgoraj. W konsekwencji w okresie od początku 
2016 r. do 31 maja br.12 nie obowiązywał żaden dokument strategiczny w zakresie 
wspierania przedsiębiorczości.  

 (dowód: akta kontroli, str. 43-321, 328-341, 559-561, 682-731) 

1) Strategia na lata 2007-2015 zawierała część diagnostyczną, dotyczącą m.in.: 
charakterystyki społeczności Miasta, gospodarki (poziomu rozwoju 
przedsiębiorczości, atrakcyjności inwestycyjnej, turystyki), infrastruktury technicznej 
oraz analizę kluczowych problemów obecnych i przyszłych, mocnych i słabych stron 
oraz szans i zagrożeń. Według analizy SWOT13 mocnymi stronami Miasta były: 
położenie na ważnych szlakach komunikacyjnych, bliskość Linii Hutniczej 
Szerokotorowej14, atrakcyjne otoczenie przyrody, a słabymi: duża zależność 
gospodarstw domowych od źródeł niezarobkowych, zły stan techniczny dróg, niski 
stopień rozwoju turystyki. Jako szanse wskazano: modernizację dróg wojewódzkich 
i wykorzystanie LHS, rozwój turystyki, lepsze wykorzystanie środków unijnych, 
natomiast do zagrożeń zaliczono: brak możliwości przyspieszenia własnego 
rozwoju, odpływ wykształconych ludzi za granicę, brak aktywnej promocji miasta. 
Ww. dokument został opracowany przy udziale społeczności lokalnej i poprzedzony 
procesem konsultacji społecznych. 

W Strategii 2007-2015 przyjęto trzy cele strategiczne: 1) stworzenie sprzyjających 
warunków rozwoju bazy ekonomicznej miasta, 2) poprawa warunków życia poprzez 
rozwój podstawowej infrastruktury i odpowiednie planowanie przestrzenne, 3) lepsza 
jakość kapitału społecznego.  

W ramach pierwszego celu strategicznego określono dwa cele operacyjne: 
wspieranie działań sprzyjających inwestycjom przedsiębiorstw oraz rozwijanie 
lokalnej przedsiębiorczości, dla których wyznaczono 11 głównych kierunków 
działań15. Zagadnienia dotyczące przedsiębiorczości zostały także ujęte w drugim 

                                                      
9 Przyjęta Uchwałą Nr XXII/177/08 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 25.01.2008 r. 
10 Przyjęty Uchwałą Nr XXVII/256/17 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 31.05.2017 r. Lokalny Program Rewitalizacji 
powstał w ramach projektu „Zielony Biłgoraj – miasto przywrócone mieszkańcom”, współfinansowanego ze 
środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.  
11 Dalej: „Strategia MOF”. Opracowana w ramach projektu pn. „Upowszechnianie podejścia funkcjonalnego 
w planowaniu przestrzennym poprzez określenie granic i kierunków rozwoju obszaru funkcjonalnego Miasta 
Biłgoraj”. Strategia MOF została opracowana na podstawie dokumentu „Delimitacja Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj”.  
12 Od dnia 1.01.2016 r. nie obowiązywała już  Strategia na lata 2007-2015, a z kolei Lokalny Program 
Rewitalizacji na lata 2016-2022 został uchwalony dopiero 31 maja br. 
13 Analiza SWOT - jedna z podstawowych metod analizy strategicznej przedsiębiorstwa, stosowana także 
w ocenie projektów i przedsięwzięć. Nazwa metody jest akronimem angielskich słów: „strengths” (mocne strony), 
„weaknesses” (słabe strony), „opportunities” (szanse potencjalne lub zaistniałe w otoczeniu), „threats” 
(zagrożenia prawdopodobne lub istniejące w otoczeniu). 
14 Dalej: „LHS”.  
15 M.in.: wyznaczenie i przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych pod działalność gospodarczą, 
uzupełnienie brakującej infrastruktury w już funkcjonujących strefach aktywności gospodarczej, modernizacja 
połączeń komunikacyjnych zapewniających dostęp do nowych i funkcjonujących obszarów inwestycyjnych (stref 
aktywności) oraz zapewnienie kompleksowej obsługi inwestora. Rozwijanie lokalnej przedsiębiorczości poprzez 
aktywne wspieranie funkcjonujących i zakładających działalność przedsiębiorców, wspieranie rozwoju 
infrastruktury i produktów turystycznych, promocja lokalnych produktów oraz wspieranie działalności instytucji 
wsparcia biznesu, w tym m.in. BARR S.A. 
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celu strategicznym poprzez wyznaczenie następujących kierunków działania: 
inwestowanie w infrastrukturę drogową i teletechniczną, rewitalizacja obszarów 
aktywności gospodarczej i zagospodarowanie obszarów stanowiących miejsca 
wypoczynku i rekreacji. 

Wieloletni Plan Inwestycyjny16, stanowiący załącznik do Strategii na lata 2007-2015, 
zakładał w ramach realizacji pierwszego celu strategicznego budowę obwodnicy 
północnej miasta (wartość zadania 46.209 tys. zł), natomiast dla drugiego celu 
strategicznego - głównie budowę, modernizację i remonty ulic (o łącznej wartości 
58.651 tys. zł). 

 (dowód: akta kontroli, str. 43-108) 

2) Program Rewitalizacji na lata 2016-2022 został opracowany na podstawie 
całościowej diagnozy społeczno-ekonomicznej przy udziale społeczności lokalnej, 
przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji 
samorządowych. Na podstawie spotkań konsultacyjnych, badań ankietowych 
i danych źródłowych17 zidentyfikowano pięć głównych problemów Miasta: 
1) w sferze społecznej - spadek liczby urodzeń, ujemne saldo migracji, spadek 
liczby osób pracujących; 2) w sferze gospodarczej - spadek liczby podmiotów 
gospodarczych (w 2015 r. funkcjonowało 3.047 podmiotów - o 47 mniej, niż w roku 
2014, nastąpiło też zmniejszenie liczby osób pracujących na przestrzeni lat  
2010-2015 o 10%); 3) w sferze przestrzenno-funkcjonalnej - nieodpowiednie 
zagospodarowanie atrakcji turystyczno-rekreacyjnych w dolinie Białej Łady, mało 
reprezentacyjne zagospodarowanie centrum Miasta, 4) w sferze środowiskowej - 
niedostateczne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii; 5) w sferze technicznej - 
brak parkingów i miejsc postojowych, niski poziom gazyfikacji (tylko 29,3% ludności 
korzysta z sieci gazowej), niedostatecznie rozwinięta sieć ciepłownicza. 

W ww. Programie przyjęto dwa podobszary rewitalizacji: Śródmieście i osiedle 
Różnówka, dla których wyznaczono odpowiednio po jednym celu strategicznym. 
Określony dla Śródmieścia cel - to otwarta i uporządkowana przestrzeń, służąca 
podniesieniu jakości życia i pracy mieszkańców oraz aktywizacja i integracja osób 
wykluczonych społecznie, zaś dla osiedla Różnówka - aktywizacja i integracja 
społeczna mieszkańców, ożywienie gospodarcze osiedla Różnówka oraz poprawa 
warunków zamieszkania i wypoczynku.  

W ramach celu strategicznego dla podobszaru Śródmieście założono cztery cele 
operacyjne, m.in: 1) poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznych 
i podniesienie poziomu bezpieczeństwa, 2) rozwój gospodarczy związany ze 
wzmocnieniem jego atrakcyjności handlowo-usługowej, 3) poprawa infrastruktury 
technicznej i odnowienie terenów zielonych. Dla ww. celów operacyjnych 
wyznaczono 25 głównych kierunków, które m.in. mają wspierać działania 
sprzyjające inwestycjom przedsiębiorstw, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, rozwój 
podmiotów wsparcia dla potencjalnych przedsiębiorców (poradnictwo ekonomiczne, 
prawne i biznesowe), promocję gospodarczą i turystyczną Miasta oraz modernizację 
i budowę dróg.  

Dla celu strategicznego podobszaru osiedla Różnówka wyznaczono pięć celów 
operacyjnych, w tym m.in.: 1) wzrost poziomu aktywności gospodarczej 
i przeciwdziałanie bezrobociu (w ramach tego celu określono pięć kierunków 
działań: prowadzenie programów aktywizacji zawodowej i przeciwdziałanie 
bezrobociu, promocja przedsiębiorczości, poradnictwo ekonomiczne, prawne 
i biznesowe, organizacja staży i praktyk dla bezrobotnych); 2) uporządkowanie 

                                                      
16 Dalej: „WPI”. 
17 M.in. z Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Miasta Biłgoraj. 
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przestrzeni pod kątem funkcjonalnym i estetycznym (w ramach tego celu kierunkami 
są m.in.: modernizacja i remont dróg i infrastruktury technicznej, budowa i rozwój 
sieci dróg i ścieżek rowerowych).  

(dowód: akta kontroli, str. 328-341, 689-731) 

Program Rewitalizacji 2016-2022 poprzedziły konsultacje społeczne. Burmistrz 
Miasta zarządzeniem18 określił formy prowadzonych konsultacji, odpowiedzialne 
komórki organizacyjne Urzędu, termin ich przeprowadzenia (w dniach od 
17.12.2015 r. do 4.01.2016 r.) oraz wyznaczył Sekretarza Miasta na koordynatora. 
Miasto zbierało od mieszkańców informacje poprzez przeprowadzenie konsultacji 
społecznych, dotyczących opracowania programu rewitalizacji i modelowych działań 
w zakresie rewitalizacji. Konsultacje prowadzone były w formie: ankiet pisemnych19, 
prac plastycznych wykonywanych przez dzieci, poprzez utworzenie skrzynki 
mailowej umożliwiającej przesłanie wniosków i uwag, utworzenie strony poświęconej 
konsultacjom społecznym na portalu społecznościowym oraz organizowanie 
spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami. Do udziału w konsultacjach zaproszeni 
zostali mieszkańcy, uczniowie szkół, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe. 
Ankietowani20 zwracali uwagę na takie problemy jak, m.in.: brak miejsc pracy, brak 
rozwoju ekonomicznego, brak sprzyjających regulacji dla przedsiębiorców (brak ulg), 
zamykanie zakładów pracy/sklepów. Wskazywali również, że Biłgoraj jest miastem 
przedsiębiorczym, posiada dużo przedsiębiorstw usługowo-handlowych i dobrą 
infrastrukturę drogową. Przeprowadzono też: konferencję „Rewitalizacja na start” 
oraz cztery spotkania konsultacyjne w okresie od dnia  22.11.2016 r. do 
23.02.2017 r., zakończone konferencją podsumowującą. Informacja o konferencjach 
i spotkaniach ukazywała się, m.in.: w prasie, na stronie internetowej Miasta, portalu 
społecznościowym. Dodatkowo wysłane zostały zaproszenia do organizacji 
pozarządowych oraz przedsiębiorców. Konkluzje i wyniki doprowadziły 
do wyznaczenia obszaru rewitalizacji. Przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe 
mogły zgłaszać swoje propozycje przedsięwzięć do ww. Programu, m.in. sześć 
proponowanych projektów dotyczyło wspierania przedsiębiorczości poprzez rozwój 
gospodarczy w rewitalizowanych dzielnicach Miasta.  

 (dowód: akta kontroli, str. 328-341, 518-522, 673-674, 689-731) 

3) Miasto posiadało opracowaną Strategię MOF (projekt), której integralną częścią 
był „Plan Rozwoju Przedsiębiorczości Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta 
Biłgoraj21” oraz „Strategia zagospodarowania terenów inwestycyjnych na obszarze 
funkcjonowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj”. 
Ww. dokumenty nie zostały przyjęte formalnie do realizacji przez Radę Miasta 
Biłgoraj. Ich opracowanie zostało natomiast poprzedzone uchwałą Nr XXXIII/228/13 
RM Biłgoraj z dnia 22.05.2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 
z Gminą Biłgoraj i Gminą Księżpol w sprawie realizacji wspólnego projektu pn. 
„Upowszechnianie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym poprzez 
określenie granic i kierunków rozwoju obszaru funkcjonalnego Miasta Biłgoraj” 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013. 
W uchwale określono wartość całkowitą projektu (2.900 tys. zł), udział własny gmin 
(300,9 tys. zł) oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego 
realizację z budżetu Miasta (133,8 tys. zł). W 2016 r. wydatki na realizację 

                                                      
18 Nr 108/VII/2015 z dnia 10.12.2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących 
opracowania programu rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarach Miasta Biłgoraj. 
19 Pod hasłem: „Zmieńmy wspólnie Nasze Miasto – przywróćmy miasto mieszkańcom”. 
20 Wyniki ankiet załączono do Programu Rewitalizacji 2016-2022. 
21 Dalej: Plan Rozwoju Przedsiębiorczości MOF. 
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ww. projektu zostały przez RM Biłgoraj ustalone22 w kwocie 195,5 tys. zł, w tym ze 
środków finansowych budżetu Miasta - 32,2 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli, str. 43-321, 599-635, 747-751) 

Strategia MOF powstała  przy udziale społeczności lokalnej, w tym przedsiębiorców, 
z wykorzystaniem spotkań informacyjno-konsultacyjnych oraz badań ankietowych. 
Zawarto w niej część diagnostyczną oraz analizę kluczowych problemów, z której 
wynikało, że mocnymi stronami Gminy były m.in.: dość dobrze rozwinięty system 
usług służących wspieraniu przedsiębiorczości, funkcjonujące fundusze 
pożyczkowe, znaczna liczba podmiotów gospodarczych. Do słabych stron zaliczono 
m.in.: niedostateczną dostępność komunikacyjną (położenie przy drogach 
wojewódzkich o niskim standardzie), malejące nakłady inwestycyjne 
przedsiębiorstw, niską atrakcyjność inwestycyjną. Wyznaczono w niej cztery 
obszary strategiczne: efektywna gospodarka, czyste środowisko, aktywna 
i zintegrowana turystyka oraz otwarte i aktywne społeczeństwo, dla których 
przyporządkowano łącznie 16 celów operacyjnych. Celami operacyjnymi dla celu 
strategicznego „efektywna gospodarka” były m.in.: wzrost konkurencyjności firm 
poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz rozwój współpracy sieciowej 
(również w wymiarze międzynarodowym), rozwój strefy usług dla przedsiębiorstw 
oraz promocja gospodarcza, rozwój infrastruktury technicznej. Dla przyjętych 
obszarów strategicznych i celów operacyjnych wyznaczono kierunki działań oraz 
podano wskaźniki liczbowe monitorujące ich realizację. 

W Strategii MOF i Planie Rozwoju Przedsiębiorczości MOF przyjęto, że projektami 
kluczowymi, mającymi wpływ na rozwój przedsiębiorczości, będzie budowa 
obwodnicy zachodniej Miasta Biłgoraj oraz marketing gospodarczy. Źródłami 
finansowania projektów miały być środki własne samorządów oraz fundusze unijne. 

Zastępca Burmistrza Miasta Biłgoraj w złożonych wyjaśnieniach podał, że Strategia 
MOF nie została przyjęta do realizacji w drodze uchwały RM Biłgoraj ze względu na 
zmianę w podejściu do funkcjonowania i tworzenia MOF na szczeblu krajowym, co 
miało swoje przełożenie na poziom regionalny. Podał również, że nieprzyjęcie 
Strategii MOF nie oznaczało, że działania, które zostały w niej określone, nie są 
realizowane. Zadania były zaplanowane w budżecie Miasta Biłgoraj w latach 2013-
2017. Ponadto Zastępca Burmistrza potwierdził, że w okresie od stycznia 2016 r.23 
do 31 maja 2017 r. nie obowiązywał żaden dokument dotyczący strategii gminy 
w zakresie przedsiębiorczości, ale toczyły się prace nad opracowaniem Programu 
Rewitalizacji. 

 (dowód: akta kontroli, str. 128-321, 687-688) 

1.3. Od 1998 r. Miasto posiada Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego24. Według Studium grunty Miasta były 
przeznaczone: pod usługi - 3,9%; produkcję - 9%; mieszkalnictwo jednorodzinne 
i wielorodzinne - 29,6%; komunikację - 7%; infrastrukturę techniczną - 0,8%; 
użytkowanie rolnicze - 13,5%; zieleń i wodę - 36,2%.  

Na dzień 31.05.2017 r. aktualne były 44 mpzp, do których wprowadzono łącznie 
20 zmian. Pierwszy, obowiązujący obecnie mpzp, został uchwalony w 1997 r.25, 

                                                      
22 Uchwałą Nr XIII/107/16 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 27.01.2016 r.  
23 Po upływie czasu obowiązywania Strategii na lata 2007-2015. 
24 Przyjęte Uchwałą Nr LIV/247/98 Rady Miejskiej w Biłgoraju z dnia 26.05.1998 r., która zmieniona została: 
Uchwałą Nr XVII/106/03 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 26.11.2003 r. oraz Uchwałą Nr LIX/490/10 Rady Miasta 
Biłgoraj z dnia 30.07.2010 r. Dalej: „Studium”. 
25 Uchwałą Nr XXXIX/169/97 Rady Miejskiej w Biłgoraju z dnia 26.03.1997 r. 
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a ostatnimimi były mpzp sporządzone w 2011 r. i 2015 r.26 Powierzchnia mpzp 
wynosiła 465 ha i obejmowała 22% powierzchni Miasta, z czego: pod usługi 
przeznaczono 2,5%, pod zabudowę techniczno-produkcyjną - 0,57%, pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną - 9,76%, pod komunikację - 3,43%, 
infrastrukturę techniczną - 0,01%, użytkowanie rolnicze - 3,56%, zieleń i wodę - 
2,17%. Z różnicy gruntów pomiędzy Studium a mpzp wynika, że Miasto nie 
posiadało opracowanego planu dla 1,4% powierzchni gruntów przeznaczonych pod 
usługi, 8,43% pow. pod zabudowę techniczno-produkcyjną, 19,84% pow. pod 
mieszkalnictwo jednorodzinne i wielorodzinne, 3,57% pow. pod komunikację, 
0,79% pow. pod infrastrukturę techniczną, 9,94% pow. pod użytkowanie rolnicze 
i 34,03% pow. przeznaczonej pod zieleń i wodę. Mpzp są dostępne na stronie BIP 
Urzędu. 

(dowód: akta kontroli, str. 24-41, 348, 681) 

Burmistrz Biłgoraja wyjaśnił, że Urząd, w latach 2014-2017, prowadził czynności 
polegające na ustaleniu wielkość gruntów planowanych pod inwestycje, w tym liczbę 
działek, ich powierzchnię i strukturę własnościową. Pozwoliło to na określenie 
orientacyjnych kwot potrzebnych do ich nabycia, np. w 2017 r. wnioskowano 
o zabezpieczenie środków w wys. 1.000 tys. zł pod inwestycje o powierzchni ok. 10 
ha (dot. terenów położonych pomiędzy al. Jana Pawła II oraz ul. Lubelską). Nabycie 
ww. terenu nie nastąpiło z uwagi na rozdrobnioną strukturę gruntów (duża liczba 
działek o małej powierzchni) oraz nieuregulowany stan własności niektórych z nich. 
Co roku w budżecie Miasta rezerwowana jest kwota około 100 tys. zł na pozyskanie 
do zasobu gminnego gruntów inwestycyjnych z wniosków właścicieli nieruchomości. 

(dowód: akta kontroli, str. 371-375) 

W okresie objętym kontrolą tereny Gminy Miasta Biłgoraj nie należały do specjalnej 
strefy ekonomicznej (SSE).  
Według wyjaśnień Burmistrza, w latach 2006-2007 Miasto podejmowało próby 
włączenia do specjalnej strefy ekonomicznej EURO-PARK MIELEC obszarów 
o powierzchni 6,42 ha (współwłasność osób fizycznych), położonych w dzielnicy 
przemysłowej. Jako inwestor występowała fabryka „ECO-PELLETS” w Biłgoraju, 
deklarująca produkcję desek paletowych i paliwa odnawialnego z drewna (w formie 
granulatu). Jak podał Burmistrz, w dniu 31.01.2007 r. wystąpił z listem intencyjnym 
do Dyrektora Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, a Rada Miasta Biłgoraj 
w dniu 9.02.2007 r. podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na włączenie do SSE 
EURO-PARK MIELEC obszarów położonych na terenie Miasta Biłgoraj. Jednakże 
w świetle wydanych w maju 2007 r. przez Ministerstwo Gospodarki „Kryteriów 
obejmowania gruntów prywatnych statusem specjalnej strefy ekonomicznej” projekt 
ECO-PELLETS nie spełniał wymogów przyjętych w kryteriach. W związku z tym 
lokalizacja podstrefy ekonomicznej w Biłgoraju została usunięta. 
W 2012 r. Miasto Biłgoraj zgłosiło tereny inwestycyjne do Centrum Obsługi 
Inwestora w Departamencie Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego w Lublinie (UMWL). Ponadto dwa obszary na terenie 
Miasta Biłgoraj zostały zaliczone do stref przedsiębiorczości w Katalogu Stref 
Przedsiębiorczości prowadzonym przez Biuro Planowania Przestrzennego  
w Lublinie.  

(dowód: akta kontroli, str. 501-506) 
1.4. W czasie trwania niniejszej kontroli NIK Miasto dysponowało: siecią 
wodociągową o długości 88,7 km wraz z 4.718 szt. przyłączy, siecią kanalizacyjną 
o dł. 103,7 km i 4.271 szt. przyłączy oraz siecią gazową o dł. 84,4 km. Wskaźnik 
gospodarstw mających dostęp do sieci wodociągowej wynosił 99%, a do sieci 

                                                      
26 Mpzp osiedla Nowakowskiego (część I) oraz mpzp doliny Białej Łady między ulicami Lubelską i Sikorskiego. 
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kanalizacyjnej - 97%. W granicach Miasta przebiegają ciągi: dróg wojewódzkich: 
nr 835 i nr 858 o długości 12,1 km; dróg powiatowych o długości 24,1 km i dróg 
gminnych o długości 48,4 km. 

Miasto, na wniosek UMWL, udostępniło pasy drogowe do realizacji inwestycji 
pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”, w ramach 
której w granicach administracyjnych Biłgoraja ułożono 10,3 km tej sieci. W czterech 
punktach Miasta· działa Internet bezprzewodowy Wi–Fi.  

Miasto Biłgoraj nie dysponowało nieruchomościami z przeznaczeniem do wynajęcia 
z halami magazynowymi i halami wysokiego składowania.  

(dowód: akta kontroli, str. 371-374, 436-438, 501-512) 

W latach 2014-2017 (do 30 czerwca) na terenie Miasta Biłgoraj zostały zrealizowane 
następujące inwestycje, mogące służyć poprawie warunków do prowadzenia 
działalności gospodarczej: 

- „Budowa Obwodnicy Północnej w Biłgoraju”, 

- przebudowa ulic: Moniuszki, Łąkowa, Leśna, Przemysłowa, Żurawinowa 
w Biłgoraju”, realizowana w ramach projektu: „Poprawa dostępności 
komunikacyjnej terenów miejskich i podmiejskich do dróg wojewódzkich nr 835 
i 858”, 

- „Budowa drogi Nr 109 262L – ul. Nowakowskiego w Biłgoraju”. 

(dowód: akta kontroli, str. 371-375, 439-456, 501-508) 

W okresie objętym kontrolą Biłgoraj korzystał również z innych niż dochody własne 
źródeł finansowania inwestycji drogowych służących poprawie rozwoju 
przedsiębiorczości na swoim terenie, np. z kredytów inwestycyjnych. W 2015 r. 
zawarta została umowa27 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą 
w Warszawie na kwotę 3.710,2 tys. zł, a w 2016 r. z Bankiem Spółdzielczym 
w Biłgoraju28 na kwotę 3.630,4 tys. zł (wartość kredytu została zmieniona aneksem 
do umowy w dniu 12.01.2017 r. do kwoty 1.200 tys. zł). W latach 2014-2017 
dochody: z tytułu otrzymanych dotacji celowych w ramach programów finansowych 
z udziałem środków europejskich wynosiły łącznie 51.315,9 tys. zł, a z budżetu 
państwa oraz od innych samorządów na realizację zadań inwestycyjno-drogowych 
uzyskano 14,3 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli, str. 518-534) 

W Strategii na lata 2007-2015 oraz w Programie Rewitalizacji została przewidziana 
możliwość współdziałania, w tym finansowego, w ramach partnerstwa publiczno–
prywatnego. Według wyjaśnień Burmistrza dotychczas takie wnioski nie wpłynęły do 
tutejszego Urzędu i Miasto nie realizowało zadań w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli, str. 43-108, 128-201, 332-341, 501-511, 689-731) 

1.5. W latach objętych kontrolą obowiązywały dwie uchwały29 wspierające 
przedsiębiorców, dotyczące wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości 
w związku z nową inwestycją i utworzeniem w jej wyniku nowych miejsc pracy na 
terenie Biłgoraja. Zgodnie z § 1 wym. uchwał przedsiębiorcy prowadzący działalność 
gospodarczą w nowo wybudowanych obiektach mogli zostać zwolnieni przez okres 
36 miesięcy od podatku od nieruchomości (grunty, budynki, budowle lub ich części 

                                                      
27 Nr 15/3112 z dnia 18.11.2015 r. 
28 Nr 2958/2/JST/K/16 z dnia 5.12.2016 r. 
29 Uchwała Nr XL/335/09 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 27 marca 2009 r. oraz zmieniająca ją uchwała 
Nr XLII/334/14 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 21 maja 2014 r. Dalej: „uchwała w sprawie wprowadzenia zwolnień 
od podatku od nieruchomości w związku z nową inwestycją”. 
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związane z realizacją nowych inwestycji, zajęte na prowadzenie działalności 
gospodarczej). Zwolnienie to mogło zostać przedłużone na kolejne 24 miesiące pod 
warunkiem utworzenia pełnoetatowych, nowych miejsc pracy przez przedsiębiorcę: 
mikro - co najmniej dwóch, małego - pięciu, średniego - ośmiu, dużego - 15.  

W latach 2014-2017 nie dokonywano zmian stawek podatku od nieruchomości30 
oraz od środków transportowych31. Roczne stawki podatku za 1 m2 powierzchni od 
nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosiły: od 
gruntów – 0,64 zł, od budynków - 17,50 zł, od budynków w zakresie handlu na 
powierzchni powyżej 400 m2 - 22.82 zł. Stawki podatku od środków transportowych 
ustalono: od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 
od 3,5 t do 5,5 t włącznie - 600 zł; od 5,5 t do 9 t włącznie - 920 zł; od 9 t do 12 t – 
1.100 zł; powyżej 12 t do 31 t - od 1320 zł do 2020 zł w zależności od liczby osi; dla 
ciągników siodłowych od 12 t do 40 t - od 1360 zł do 1870 zł.  

W okresie objętym kontrolą Burmistrz Miasta Biłgoraj udzielał przedsiębiorcom 
pomocy w postaci ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (poprzez umorzenie, 
odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych). 

(dowód: akta kontroli, str. 353-368, 371-435, 464-478) 

1.6. W umowach najmu i umowach użyczenia nieruchomości, zawartych 
z przedsiębiorcami w latach 2014–2017, Miasto nie stosowało preferencyjnych 
stawek dla przedsiębiorców. W jednym przypadku, na 24 wynajmowane lokale, 
przedsiębiorca uzyskał zgodę32 na zwolnienie z opłat czynszu z tytułu 
przeprowadzonego w 2015 r. przez niego remontu instalacji grzewczej 
w wynajmowanym lokalu. Biłgoraj w okresie objętym kontrolą nie dysponował 
niewykorzystywanymi lokalami użytkowymi. Z 37 lokali będących w zasobach 
Miasta 24 były użytkowane przez przedsiębiorców.  

 (dowód: akta kontroli, str. 479-509) 

Nie stosowano preferencyjnych stawek przy sprzedaży nieruchomości 
przedsiębiorcom, poza jednym przypadkiem, dotyczącym sprzedaży działki o pow. 
0,2046 ha Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju z udzieloną 50% bonifikatą.  

W dniu 16.09.2015 r. radni Miasta Biłgoraj Uchwałą Nr IX/61/15 znieśli pobór opłaty 
targowej na terenie Miasta33. 

(dowód: akta kontroli, str. 371-378, 458-463) 

1.7. Miasto nie udzielało poręczeń, gwarancji i pożyczek przedsiębiorcom 
działającym na jej terenie.  

Biłgoraj uczestniczył w powołaniu do życia instytucji wspierającej przedsiębiorczość 
BARR S.A.34, której celami w momencie założenia były: wspomaganie rozwoju 
małych i średnich przedsiębiorstw regionu Biłgoraja oraz przedsięwzięć 
składających się na strategię rozwoju lokalnego gminy, ukierunkowanych na 

                                                      
30 Uchwała Nr XXVII/175/12 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Miasta Biłgoraj, zmieniona Uchwałą  
Nr XXII/193/16 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 30 listopada 2016 r. w tej samej sprawie. 
31 Uchwała Nr XIV/83/11 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości 
rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Miasta Biłgoraj, 
zmieniona Uchwałą Nr XI/90/15 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 25 listopada 2015 r. w tej samej sprawie. 
32 Na podstawie zawartej umowy z dnia 15.06.2015 r. 
33 Uchylając Uchwałę Nr XXXVII/274/13 RM Biłgoraj z dnia 13.11.2013 r.  
34 Spółka założona w 1994 r. przez Gminę Miasto Biłgoraj (72% udziałów), Gminę Biłgoraj, osoby fizyczne i inne 
podmioty (m.in.: Kram Sp. z o.o., Zakład Ceramiki Budowlanej w Markowiczach, Spółdzielnia Pracy Metalowców 
„Biłmet” w Biłgoraju, Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Biłgoraju, Fundacja Inicjatyw Społeczno-
Ekonomicznych, Spółdzielnia Mieszkaniową „Łada” w Biłgoraju, Śląska Giełda Towarowo-Pieniężna). 
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tworzenie nowych miejsc pracy, wdrażanie produkcji nowoczesnych wyrobów 
i technologii, wprowadzanie nowych form zarządzania, wzrost efektywności 
i rentowności przedsięwzięć, promocja wyrobów. W okresie objętym kontrolą zakres 
wykonywanych przez Spółkę zadań obejmował w szczególności: udzielanie 
pożyczek przedsiębiorcom, udzielanie poręczeń i zabezpieczeń należytego 
wykonywania umów, prowadzenie działalności doradczej i szkoleniowej, 
prowadzenie Centrum Informacji i Obsługi Biznesu. BARR S.A. realizowała 
następujące zadania w zakresie przedsiębiorczości: 
- organizowała coroczne spotkania informacyjno-doradcze we współpracy 

z Urzędem Skarbowym w Biłgoraju, dotyczące zmian w przepisach 
podatkowych, 

- prowadziła Punkt Konsultacyjny (działalność ciągła), w ramach którego 
świadczone były bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców i osób 
w zakresie: podejmowania, wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia 
działalności gospodarczej, możliwości uzyskania wsparcia na realizację 
projektów w latach 2014-2020 ze środków publicznych, możliwości i zasad 
uzyskania usług specjalistycznych (proeksportowych, proinnowacyjnych, 
szkoleniowych, finansowych itp.), danych teleadresowych instytucji otoczenia 
biznesu, które zrzeszają przedsiębiorców danej branży o zasięgu regionalnym 
lub ponadregionalnym, 

- świadczyła usługi doradcze w zakresie wypełniania wniosków o doposażenie 
stanowiska pracy oraz wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności 
gospodarczej z Funduszu Pracy, 

- organizowała szkolenia dla osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności 
gospodarczej („ABC Przedsiębiorczości”) oraz szkolenia specjalistyczne: 
„Cukiernik z egzaminem czeladniczym”, „Kucharz z egzaminem czeladniczym”, 
„Obsługa kas fiskalnych”, „Obsługa komputera”, „Rachunkowość i finanse”, 
„Prawo pracy”, „Archiwizacja dokumentów”, 

- udzielała pożyczek (na rozpoczęcie oraz wsparcie działalności gospodarczej) 
i poręczeń kontraktowych w ramach Funduszu Pożyczkowego i Funduszu 
Poręczeniowego, 

- realizowała projekty szkoleniowe w ramach działania 8.1.1 Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego (zakończone w czerwcu 2014 r.) oraz projekty 
"Wykwalifikowany pracownik" i "Inwestycja w zasoby ludzkie szansą dla 
mikroprzedsiębiorstw", skierowane do przedsiębiorców i ich pracowników, 
mające na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wzrost 
kwalifikacji i nabycie nowych kompetencji przez osoby zatrudnione 
w przedsiębiorstwach biorących udział w projektach, 

- realizuje projekt „Rozwój przedsiębiorczości bardzo dobrym sposobem na 
zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny” (od marca 
2017 r.), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości, jako 
jednej z form skutecznego przeciwdziałania bezrobociu oraz podnoszenie 
aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny poprzez kompleksowe 
wsparcie przy tworzeniu nowych przedsiębiorstw, które ma zapewnić skuteczną 
aktywizację zawodową grupy docelowej i trwałość powstałych miejsc pracy, 
w tym także w ramach samozatrudnienia (wsparcie w postaci szkoleń, 
doradztwa, dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia 
pomostowego).  
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Na stronie internetowej BARR S.A. zamieszczono informacje o projektach 
dotyczących rozwoju przedsiębiorczości oraz o instrumentach finansowych dla 
przedsiębiorców (pożyczki, fundusz poręczeniowy). 

 (dowód: akta kontroli, str. 371-378, 501-511) 

1.8. W badanym okresie w UM Biłgoraj dwukrotnie zorganizowano spotkania 
z przedsiębiorcami już funkcjonującymi na terenie Biłgoraja. W dniu 8.12.2016 r., 
w ramach tzw. Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich odbyły się 
konsultacje przedstawicieli UMWL z mieszkańcami Miasta w celu przekazania im 
informacji o możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej. 
Ponadto,w dniu 10.03.2017 r. w Urzędzie odbyło się otwarte spotkanie informacyjne 
„Fundusze Europejskie na WŁASNY BIZNES, szkolenia i staże”. Spotkanie było 
organizowane wspólnie z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich 
w Zamościu.  

(dowód: akta kontroli, str. 501-508, 514-516) 

1.9. W latach 2014-2017 na stronach internetowych Urzędu zamieszczano dokumenty 
strategiczne i programowe Miasta oraz ankiety dla przedsiębiorców. 

Zamieszczono również podstawowe informacje o przedsiębiorcach, takie jak: nazwa 
podmiotu gospodarczego, adres, telefony kontaktowe oraz rodzaj wykonywanej 
działalności. Informacje w tym zakresie zostały opublikowane w zakładce 
„Gospodarka” w następujących terminach: firmy usługowe (2.01.2012 r.), firmy 
handlowe (6.09.2016 r.), firmy produkcyjne (24.05.2010 r.) oraz kierunki polityki 
inwestycyjnej (21.06.2006 r.).  

Dane, dotyczące kierunków polityki inwestycyjnej Miasta oraz Spółdzielni Inwalidów 
„Promień” w Biłgoraju i Wschodniego Banku Cukrownictwa w okresie, kiedy były 
prowadzone czynności w ramach niniejszej kontroli nie były aktualne. Zastępca 
Burmistrza Miasta Biłgoraj wyjaśnił, że Spółdzielnia Inwalidów „Promień” jest w stanie 
upadłości likwidacyjnej, a informację w tym zakresie Urząd uzyskał w dniu 
19.01.2016 r. Z kolei aktualizacja zakładki „Kierunki polityki inwestycyjnej”, 
opracowanej na podstawie strategii rozwoju miasta, miała miejsce w 2006 r. 
Stwierdzono, że w dniu 12.07.2017 r. zakładka „Gospodarka” została usunięta ze 
strony internetowej www.bilgoraj.pl. 

(dowód: akta kontroli, str.501-509, 659-665, 681) 

W okresie objętym kontrolą Miasto nie uruchomiło specjalnej strony internetowej 
poświęconej przedsiębiorczości, korzystało natomiast z usług Centrum Obsługi 
Inwestora Oddziału Promocji Handlu i Inwestycji w Departamencie Gospodarki 
i Współpracy Zagranicznej UMWL. Na stronie internetowej mapa.invest.lubelskie.pl 
zamieszczony został wykaz terenów inwestycyjnych Miasta Biłgoraj. W latach 2014-
2017 Biłgoraj na stronie internetowej udostępnił formularze35 (wraz z instrukcją ich 
wypełniania) potrzebne do założenia działalności gospodarczej.   

(dowód: akta kontroli, str. 518-523) 

1.10. Miasto, w latach 2014–2017 (do dnia zakończenia czynności kontrolnych NIK), 
nie podejmowało działań w celu wspierania organizacji pozarządowych w zakresie 
działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości poprzez zlecanie im zadań do realizacji. 
W badanym okresie organizacje pozarządowe nie skorzystały również z możliwości 
złożenia oferty - z własnej inicjatywy - na realizację zadań w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli, str. 636-646) 

                                                      
35 CEIDG-1, CEIDG- MW, CEIDG- RD, CEIDG- RB, CEIDG- S.C, CEIDG- PN, CEIDG- POPR.  
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1.11. Miasto, wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Biłgoraju, 
w dniu 10.03.2017 r. zorganizowało konferencję z zakresu przedsiębiorczości dla 
osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej. Na konferencji 
podawano m.in. informacje o możliwości pozyskania bezzwrotnych środków 
finansowych na założenie własnej firmy. Według wyjaśnień Burmistrza, Urząd 
sukcesywnie upowszechnia przekazywane przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Biłgoraju informacje o programach i projektach na rynku pracy, w tym związanych 
z rozwojem przedsiębiorczości, adresowanych zarówno do osób bezrobotnych, jak 
i pracodawców. 

(dowód: akta kontroli, str. 501-511) 

1.12. W 2012 r. UM zgłosił tereny inwestycyjne możliwe do wykorzystania przez 
przedsiębiorców, znajdujące się w obszarze Miasta do Centrum Obsługi Inwestora 
w Departamencie Gospodarki i Innowacji UMWL. Potencjalni inwestorzy kierowali 
zapytania do Miasta za pośrednictwem UMWL. Dotyczyły one terenów pod 
budownictwo przemysłowe, budownictwo mieszkaniowe na wynajem oraz terenów 
inwestycyjnych o dużej powierzchni typu greenfield. Po udzieleniu przez Urząd 
szczegółowych informacji nie było jednak zainteresowania ze strony inwestorów. 

Zdaniem Burmistrza, prowadzenie działalności promującej przedsiębiorczość 
poprzez BARR S.A. jest o wiele bardziej efektywne, niż gdyby takie działania 
prowadziło Miasto poprzez Urząd, gdyż spółka zatrudnia wyspecjalizowanych 
pracowników, a jej akcjonariuszami są również podmioty gospodarcze, które 
najlepiej wiedzą, jakie działania należy podejmować, aby ułatwić nowym inwestorom 
rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz jak należy promować przedsiębiorczość. 

 (dowód: akta kontroli, str. 518-537, 636-638) 

1.13. W badanym okresie na terenie Miasta Biłgoraj funkcjonowało pięć publicznych 
szkół zawodowych36, w skład których wchodziły zasadnicze szkoły zawodowe, 
technika i szkoły policealne, kształcące m.in. w zawodzie: mechanika 
samochodowego, cukiernika, piekarza, technika technologii odzieży, technika 
leśnika, opiekuna medycznego. Według wyjaśnień Burmistrza, w celu dostosowania 
oferty szkół do potrzeb rynku pracy w ciągu ostatnich pięciu lat, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia, utworzono w szkołach nowe 
kierunki kształcenia w zawodzie: dekarz, technik informatyk, elektryk, technik usług 
fryzjerskich, technik organizacji reklamy. Sekretarz Miasta, jako przedstawiciel 
samorządu gminnego, uczestniczył w pracach Powiatowej Rady Zatrudnienia 
w Biłgoraju (2012-2016) i Powiatowej Rady Rynku Pracy w Biłgoraju (powołanej 
w 2016 r. na 4-letnią kadencję) oraz uczestniczył w wydawaniu opinii w zakresie 
zadań Rady określonych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy37. W latach 2012-2016 Rada wydała 14 opinii dotyczących 
kierunków kształcenia zawodowego w powiecie biłgorajskim oraz cztery opinie 
dotyczące kierunków szkoleń dla osób bezrobotnych, a w 2017 r. odpowiednio 
cztery i jedną.  

(dowód: akta kontroli, str. 501-506) 

W 2015 r. NIK skontrolowała w UM Biłgoraj przeprowadzanie strategicznych ocen 
oddziaływania na środowisko przez organy jednostek samorządu terytorialnego38, 
w zakresie zbieżnym z tematyką niniejszej kontroli w części odnoszącej się 

                                                      
36 Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej, Zespół Szkół 
Budowlanych i Zawodowych, Zespół Szkół Leśnych, Medyczne Studium Zawodowe. 
37 Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 ze zm.  
38 Kontrola nr P/15/052. 
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do prowadzenia konsultacji społecznych przed przystąpieniem do realizacji 
inwestycji. Wnioski pokontrolne39 sformułowane po tej kontroli zostały zrealizowane.  

(dowód: akta kontroli, str. 14-23) 

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

W ocenieNIK40, Biłgoraj miał koncepcję wspierania przedsiębiorczości oraz stwarzał 
warunki do jej rozwijania. Obowiązujące w kontrolowanym okresie dokumenty 
strategiczne, takie jak Strategia na lata 2007-2015 i Program Rewitalizacji na lata 
2015-2020 uwzględniły zadania służące rozwojowi przedsiębiorczości w Mieście.  

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

2.1. W Strategii na lata 2007-2015 przyjęto, iż referat odpowiedzialny (Referat 
Planowania i Realizacji Inwestycji UM Biłgoraj) będzie koordynował działania 
związane ze strategią wspierania przedsiębiorczości i monitorował jej realizację. 
Wyniki monitoringu miały być corocznie prezentowane w formie krótkiego raportu 
(w oparciu o wskaźniki bazowe), dotyczącego realizacji trzech celów strategicznych 
(w tym dwóch odnoszących się do przedsiębiorczości) oraz ośmiu celów 
operacyjnych. W Strategii do każdego z celów strategicznych i operacyjnych 
przyporządkowano wskaźniki liczbowe. 

Wskaźnikami realizacji celu strategicznego „stworzenie sprzyjających warunków do 
rozwoju bazy ekonomicznej miasta” były: liczba podmiotów zewnętrznych, które 
zainwestowały na terenie gminy, poziom dochodów własnych gminy, liczba 
pracujących; a przyporządkowanym dwóm celom operacyjnym 1) „wspieranie 
działań sprzyjających inwestycjom przedsiębiorstw” i 2) „rozwijanie lokalnej 
przedsiębiorczości” odpowiednio: wartość kapitału zainwestowanego przez 
podmioty zewnętrzne, powierzchnia dostępnych terenów inwestycyjnych, liczba firm, 
które ulokowały się na tych terenach oraz liczba podmiotów zarejestrowanych na 
1000 mieszkańców, wielkość dochodów Miasta z tytułu udziału w podatku CIT. 

Dla drugiego celu strategicznego „poprawa warunków życia poprzez rozwój 
podstawowej infrastruktury i odpowiednie planowanie przestrzenne” wskaźnikami 
realizacji miały być: liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, 
odsetek osób korzystających z pomocy społecznej, średni poziom wynagrodzenia; 
a przyporządkowany jednej z trzech celów operacyjnych „zwiększenie otwartości 
komunikacyjnej” zawierał wskaźniki dotyczące: udziału dróg o dobrej jakości 
w drogach ogółem, liczby ogólnodostępnych punktów dostępu do Internetu, poziomu 
zwodociągowania i skanalizowania Gminy.  

(dowód: akta kontroli, str. 43-108, 518-525, 540-552) 

                                                      
39 NIK wnioskowała o: przyporządkowanie poszczególnym pracownikom i komórkom organizacyjnym Urzędu 
zadań związanych ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko i zadań związanych publicznie 
dostępnym wykazem danych; podawanie do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu dokumentu; 
przekazywanie właściwym organom dokumentów, dla których przeprowadzono strategiczną ocenę 
oddziaływania na środowisko. 
40 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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W 2016 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Biłgoraj41 został powołany 
czteroosobowy Zespół ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji, do którego 
obowiązków należało m.in.: monitorowanie wdrażania, promocja oraz ewaluacja 
Programu Rewitalizacji. W programie tym określono liczbowo tego samego rodzaju 
wskaźniki monitorujące dla dwóch celów operacyjnych dotyczących wpierania 
przedsiębiorczości: „zwiększona aktywność gospodarcza podobszaru Śródmieście” 
oraz „zwiększona aktywność gospodarcza osiedla Różnówka”, tj.: liczba 
utworzonych miejsc pracy; liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały 
środki na podjęcie działalności gospodarczej; liczba przedsiębiorstw ulokowanych 
na rewitalizowanych obszarach.  

W Programie Rewitalizacji zaplanowano 30 przedsięwzięć, w tym sześć 
dotyczących rozwoju gospodarczego na podobszarze Śródmieście i osiedlu 
Różnówka. Dla każdego z nich podano szacunkową wartość zadania. Do dnia 
30.06.2017 r. z sześciu ujętych w Programie przedsięwzięć zainicjowano jedno -  
„Przebudowa targowiska miejskiego w Biłgoraju” w ramach programu „Mój rynek” 
(wykonane zostały: projekt zagospodarowania terenu, projekt budowlany oraz 
projekt branży drogowej i elektrycznej). W dniu 21.06.2017 r. złożono wniosek 
o przyznanie pomocy w ramach PRO WL na lata 2014-2020. 

(dowód: akta kontroli, str. 328-341, 682-731) 

2.3. Zadania wyznaczone w Strategii na lata 2007-2015, dotyczące sporządzania 
corocznie sprawozdań zawierających ocenę postępów jej wdrażania w oparciu 
o zestaw przyjętych i zapisanych bazowych wskaźników, nie były realizowane przez 
Urząd Miasta Biłgoraj.  

(dowód: akta kontroli, str. 43-108, 540-575,666, 732-746) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość, polegającą na niesporządzaniu rocznych raportów 
zawierających oceny realizacji celów strategicznych w oparciu o osiem wskaźników 
bazowych oraz oceny realizacji celów operacyjnych w oparciu o 23 wskaźniki 
bazowe, pomimo obowiązku określonego w tym zakresie w „Systemie 
monitorowania i oceny realizacji Strategii na lata 2007-2015”.  

Burmistrz Miasta Biłgoraj wyjaśnił: realizacja „Strategii rozwoju Miasta Biłgoraj na 
lata 2007-2015” była monitorowana kompleksowo, a wyniki tego monitoringu zostały 
zawarte w dokumencie pn. „Raport o stanie miasta”. Podał też, że główną przyczyną 
niesporządzania corocznych raportów było przeświadczenie o poprawności 
dotychczas przyjętej zasady monitoringu przed zmianami organizacyjnymi 
wiążącymi się z likwidacją Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 
i utworzeniem RPiRI i Referatu Gospodarki Komunalnej. Ponadto, jak wyjaśniał, 
w latach końcowych obowiązywania dokumentu (2013-2015) nastąpiło szczególne 
skumulowanie priorytetowych projektów wynikających z WPI, jako załącznika do 
Strategii. 

(dowód: akta kontroli, str. 43-108, 518-534, 540-556, 571-573, 732-746)  

 

 

 

                                                      
41 Nr 172-I/VII/2016. 
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W ocenie NIK, w latach objętych kontrolą Urząd nie wywiązał się należycie 
z obowiązku monitorowania działań na rzecz wspierania przedsiębiorczości. 
Pomimo iż w „Strategii rozwoju na lata 2007-2015” zostały podane wskaźniki 
służące ocenie postępu określonych działań, nie dokonywano tych ocen i nie 
sporządzano sprawozdań rocznych.  

3. Działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości oraz efekty 
tych działań  

3.1. W okresie objętym kontrolą, tj. w latach 2014-2017 (I półrocze), Miasto Biłgoraj, 
w ramach realizacji celów strategicznych określonych w Strategii na lata 2007-2015, 
wykonało następujące zadania, służące m.in. wspieraniu przedsiębiorczości:  
1. cel „stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju bazy ekonomicznej miasta” 

- zbudowano obwodnicę północną Biłgoraja. Wartość zadania wynosiła 
34.244 tys. zł, w tym środki z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 
- 26.277 tys. zł. Efektem powyższej inwestycji było wybudowanie drogi 
obwodowej o dł. 2,75 km z drogą serwisową o szer. 5,0 m i dł. 0,525 km (strona 
lewa) i 3,5 m - 0,227 km (strona prawa) oraz wyremontowanie odcinka 
ul. Dworcowej o szer. 6,0 m – 0,254 km, obsługującego przeładunkowe tereny 
PKP, przy którym zlokalizowane są bocznica kolejowa PKP oraz bocznica 
szerokotorowa LHS, tereny fabryki „Model Opakowania” i stacja paliw. W ramach 
zadania wykonano zjazd (skrzyżowanie) do terenów objętych usługami rekreacji 
sportowej. W latach 2014-2015 wydatkowano 16.243 tys. zł. Prywatny 
przedsiębiorca planuje przy nowo wybudowanej drodze budowę budynku 
sportowo-rekreacyjnego wraz z urządzeniami i parkiem linowym; 

2. cel „poprawa warunków życia poprzez rozwój podstawowej infrastruktury 
i odpowiednie planowanie przestrzenne”. W latach 2014–2017 (I półrocze) 
zrealizowano siedem inwestycji drogowych, na które wydatkowano 6.872 tys. zł. 
Efektem tych inwestycji było wybudowanie dróg o łącznej długości 5.304 m.b. 
i chodników (3.716 m.b.). 

Ponadto Miasto, oprócz zadań ujętych w Strategii na lata 2007-2015, realizowało 
następujące zadania poprawiające infrastrukturę i pośrednio wspierające rozwój 
przedsiębiorczości:  

- w 2014 r. na siedem zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 16.219 tys. zł, 
w tym środki z budżetu UE wyniosły 9.000 tys. zł oraz z budżetu państwa 
2.137 tys. zł. Wybudowano 7.661 m.b. dróg, 419 m.b. chodników, 4.728 m.b. 
ścieżek rowerowych. Głównymi zadaniami były budowa obwodnicy M. Biłgoraj 
w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w latach 2014-
2015 (wartość zadania 40.642,7 tys. zł) oraz poprawa dostępności komunikacyjnej 
terenów miejskich i podmiejskich do dróg wojewódzkich nr 835 i 858 poprzez 
przebudowę ulic: Moniuszki, Łąkowa, Leśna, Przemysłowa, Żurawinowa w Biłgoraju; 

- w 2015 r. na kontynuację budowy obwodnicy M. Biłgoraj w ciągu drogi 
wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska wydatkowano 30.411 tys. zł, 
w tym 29.742 tys. zł stanowiły środki pochodzące z budżetu UE. Wykonano 
przebudowę stadionu lekkoatletycznego za 3.523 tys. zł, w tym 1.000 tys. zł 
pochodziło ze środków z budżetu państwa. Efekty to nawierzchnia: bieżni o pow. 
5.959 m2, boiska trawiastego o pow. 0,74 ha. Ponadto wykonano oświetlenie ośmiu 
ulic za kwotę 437 tys. zł (środki własne); 

- w 2016 r. wykonano przebudowę ośmiu ulic wraz z oświetleniem, wydatkując na 
ten cel środki własne w wysokości 1.465 tys. zł; 
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- w I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 7.635 tys. zł, w tym 850 tys. zł z budżetu 
UE oraz 2.242 tys. zł z budżetu państwa. Na czterech inwestycjach drogowych 
wybudowano 1.782 m.b. dróg oraz realizowano budowę przedszkola.  

(dowód: akta kontroli, str. 43-108, 501-511, 517-534, 636-652) 

W badanym okresie wykonano też dokumentację techniczną budowy obwodnicy 
zachodniej Miasta Biłgoraj. Wartość zadania wynosiła 1.326,7 tys. zł, w tym 
1.190 tys. zł. stanowiło dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna42 na 
lata 2007-2013. Na opracowanie „Strategii zagospodarowania terenów 
inwestycyjnych na obszarze MOF Biłgoraj” wydatkowano 22,1 tys. zł (z POPT 
19,9 tys. zł), a na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżek 
rowerowych na terenie MOF Biłgoraj - 516 tys. zł (z POPT - 464,4 tys. zł).  

(dowód: akta kontroli, str. 346, 613-625, 752) 

3.2. W latach 2014-2017 (do 31 maja) Miasto udzieliło zwolnień od podatku z tytułu 
nowej inwestycji na okres 36 miesięcy podmiotom prowadzącym działalność 
gospodarczą, odpowiednio: dwóm, pięciu, siedmiu oraz ośmiu na łączne kwoty: 
w 2014 r. (1,9 tys. zł), w 2015 r. (34,5 tys. zł), w 2016 r. (50,6 tys. zł), w 2017 r. 
(67,6 tys. zł). Nie odnotowano żadnego przypadku korzystania z ulgi z tytułu 
utworzenia nowych miejsc pracy.  

W badanym okresie Burmistrz Miasta Biłgoraj udzielał przedsiębiorcom pomocy, 
umarzając i rozkładając na raty zaległości podatkowe. W 2014 r. na siedem 
wniosków przedsiębiorców o umorzenie zaległości podatkowych pozytywnie 
rozpatrzono cztery, umarzając kwotę 10,1 tys. zł; w 2015 r. spośród dziewięciu 
wniosków trzy na kwotę 25,7 tys. zł zostały rozpatrzone pozytywnie; w 2016 r. dwa 
wnioski (wszystkie) rozpatrzono pozytywnie umarzając kwotę 28,3 tys. zł.; w 2017 r. 
w jednym przypadku umorzono kwotę 5,4 tys. zł. Ponadto w kontrolowanych latach 
14 przedsiębiorcom rozłożono na raty podatek/zaległości podatkowe na kwotę 
317 tys. zł, a dwóm odroczono termin płatności kwoty 98,8 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli, str. 353-368, 371-378, 464-478) 

Miasto zwolniło najemcę lokalu z płacenia czynszu w wysokości 7,7 tys. zł 
(co stanowiło 80% kosztów) w związku z zaliczeniem w poczet zobowiązania 
kosztów przeprowadzonego przez niego remontu ogrzewania lokalu.  

(dowód: akta kontroli, str. 479-500) 

W latach 2014 - 2016 BARR S.A. udzieliła 238 pożyczek43 na kwotę 12.155,2 tys. zł 
(jedna pożyczka wynosiła średnio 51 tys. zł), w tym w 2014 r. ponad 45% 
pożyczkobiorców stanowiły osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, 
w 2015 r. ponad 25%, a w 2016 r. ponad 23% (w tym firmy działające na rynku 
krócej niż 12 miesięcy). Od 2015 r. udzielano poręczeń kontraktowych44 i do końca 
2016 r. udzielono ich 184 na łączną kwotę 5.144 tys. zł. W badanym okresie nie 
udzielono żadnego poręczenia kredytu. Ośrodek Doradztwa i Szkoleń, w latach 
2014-2017, zorganizował szkolenia i kursy z zakresu przepisów podatkowych 
i księgowości małych i średnich przedsiębiorstw, hotelarstwa i gastronomii oraz 
szkolenia językowe (język angielski i niemiecki).  

(dowód: akta kontroli, str. 371-435) 

                                                      
42 Dalej: POPT. 
43 Oprocentowanie wynosiło od 2,83% do 5,83%, prowizja od udzielonej pożyczki od 0,5% (preferencyjna 
stawka, szczególnie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą) do 2%. 
44 Poręczenie zapłaty wadium oraz należytego wykonania umowy i rękojmi/gwarancji jakości. 
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3.3. W latach 2013-201645 w Biłgoraju poziom bezrobocia46 wykazywał tendencję 
malejącą: od 7,25% (2013) do 4,84% (2016). Nastąpił wzrost o 5,7% (z 1786 do 
1888) liczby podmiotów gospodarczych. Saldo migracji wewnętrznej47 utrzymywało 
się na tym samym poziomie w roku 2013 i 2016 (90 i 89), w 2014 i 2015 r. wzrosło 
(z 99 do 118 osób). Wzrastały (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) dochody 
z PIT (od 550 zł do 676 zł) i dochody z CIT (od 23,71 zł do 24,53 zł). Odnotowano 
też w latach 2013-2015 (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) wzrost dochodów 
własnych: z 3.096 zł do 3.877 zł oraz wzrost wydatków majątkowych: z 1.280 zł 
do 2.340 zł. W 2016 r. nastąpił spadek dochodów własnych wydatków majątkowych 
w przeliczeniu na 1 mieszkańca do poziomu odpowiednio: 2.883 zł i 496 zł. W latach 
2013-2016 na terenie Miasta Biłgoraj wystąpiła dodatnia różnica między liczbą 
podmiotów zarejestrowanych i wyrejestrowanych i wynosiła odpowiednio: 49, 45,  
50 i 47.  

(dowód: akta kontroli, str. 521-534,598  

Według wyjaśnień Skarbnika, działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta 
Biłgoraj, znaczące zmniejszenie kwoty wydatków inwestycyjnych w 2016 r.  
w przeliczeniu na jednego mieszkańca (496 zł) w stosunku do lat wcześniejszych 
wynikało z faktu, iż z końcem 2015 r. Miasto Biłgoraj zakończyło realizację kilku 
zadań inwestycyjnych, dofinansowywanych z budżetu UE w ramach perspektywy 
finansowej na lata 2007-2013. 

Według rankingu wydatków samorządowych w latach 2013-201548 Biłgoraj, spośród 
267 miast powiatowych, zajął pierwsze miejsce w Polsce ze średnimi wydatkami 
inwestycyjnymi wynoszącymi per capita 1.656,05 zł.  

 (dowód: akta kontroli, str. 598, 653-658) 

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

 

W ocenie NIK Biłgoraj uzyskał pozytywne rezultaty działań na rzecz wspierania 
przedsiębiorczości. Wybudowana obwodnica i nowe drogi poprawiły dostęp do 
terenów przemysłowych i obiektów użyteczności publicznej, a wzrost liczby 
podmiotów gospodarczych i malejące bezrobocie będą się przekładały na wyższe 
dochody podatkowe Miasta.  

 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

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

 

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli49 kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia  

 

                                                      
45 Dane wg stanu na 31 grudnia każdego roku. 
46 Mierzony, jako stosunek liczby bezrobotnych do liczby osób w wieku produkcyjnym. 
47 Różnica pomiędzy napływem (zameldowania na pobyt stały) a odpływem (wymeldowania z pobytu stałego) 
ludności związanym ze zmianą miejsca zamieszkania na terenie kraju. 
48 Sporządzony przez profesora ekonomii Pawła Swianiewicza na zlecenie gazety samorządowej „Wspólnota”.  
49 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Lublinie. 

 

Lublin, dnia       31       sierpnia 2017 r.  

 

Kontroler Dyrektor  
Jerzy Bielak 

Główny specjalista kontroli państwowej 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 

 
Edward Lis 

 

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

 


