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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 dnia zakończenia czynności kontrolnych, tj. do 31.sierpnia 
2017 r.)1  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontrolerzy Barbara Koszałka, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
Nr LLU/110/2017 z dnia 4 lipca 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Łęcznej (dalej: Urząd lub UM), Pl. Kościuszki 5, 21-010 Łęczna 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Teodor Kosiarski burmistrz Łęcznej2 (dalej: Burmistrz) 

 (dowód: akta kontroli str. 3-5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli3 (dalej: NIK) Gmina Łęczna w okresie objętym 
kontrolą tworzyła warunki do rozwoju przedsiębiorczości na jej terenie,  
w szczególności poprzez realizację określonych w Strategii Rozwoju Gminy Łęczna 
na lata 2009-2020 oraz Strategii Rozwoju Gminy na lata 2016-2025 zadań  
i projektów w zakresie inwestycji infrastrukturalnych.  

W badanym okresie Gmina prowadziła stabilną politykę podatkową, w tym dla 
przedsiębiorców, utrzymując na stałym poziomie stawki podatku od nieruchomości 
oraz podatku od środków transportowych. Rada Gminy wprowadziła zwolnienia od 
podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców rozpoczynających oraz 
rozszerzających działalność gospodarczą na terenie Gminy oraz dla tworzących  
w związku z tym nowe miejsca pracy. W okresie objętym kontrolą z tej formy 
pomocy skorzystał jeden przedsiębiorca.  

Wybudowane w kontrolowanych latach drogi, ścieżki pieszo-rowerowe oraz 
odrestaurowane i zmodernizowane obiekty zabytkowe, służyły poprawie warunków 
prowadzenia działalności gospodarczej i zwiększały atrakcyjność Gminy dla 
potencjalnych inwestorów.  

Wskazać należy, że pomimo objęcia Miejscowymi Planami Zagospodarowania 
Przestrzennego (dalej: MPZP) 100% powierzchni Gminy, uchwały Rady Gminy  
w sprawie uchwalenia tych planów nie zostały zamieszczone na stronie internetowej 

                                                      
1 W przypadkach koniecznych badaniami zostały objęte zagadnienia mające związek z przedmiotem kontroli, wykraczające 
poza powyższe ramy czasowe. 
2 Od 18 listopada 2002 r.  
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. 

Ocena ogólna 
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Urzędu4. Było to niezgodne z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym5.  

W Urzędzie nie powołano Zespołu ds. Koordynacji Strategii, pomimo obowiązku 
wynikającego z zapisów Strategii Rozwoju Gminy Łęczna na lata 2009-2020. Tym 
samym określone dla tego Zespołu zadania m.in. w zakresie przygotowania 
okresowych ocen z postępów we wdrażaniu Strategii nie były realizowane.  

Dla celów strategicznych i operacyjnych, przyjętych w Strategii Rozwoju Gminy na 
lata 2009-2020 i 2016-2025, nie określono wartości bazowych oraz docelowych 
wskaźników monitorowania. Zdaniem NIK może to utrudniać monitorowanie postępu 
prac i ocenę ryzyka niepowodzenia przyjętych założeń, zwłaszcza w przypadku 
działań wieloletnich  i zmieniających się warunków zewnętrznych.   

Wskazać również należy, że w okresie obowiązywania Strategii Rozwoju Gminy 
Łęczna na lata 2009-2020 nie zainicjowano części określonych w tym dokumencie 
zamierzeń istotnych z punktu widzenia wspierania rozwoju gospodarczego.  
W okresie objętym kontrolą podjęte zostały działania w celu realizacji zaledwie 
sześciu, z 21, projektów/zadań ujętych w ramach celu strategicznego Gmina 
stworzona dla przedsiębiorczości, w tym w zakresie turystyki.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Gmina Łęczna6 (miejsko-wiejska), położona w centralnej części województwa 
lubelskiego w powiecie łęczyńskim, zajmuje obszar 75,14 km2. Na jej terenie 
zlokalizowanych jest 17 miejscowości7. Liczba mieszkańców na 31 maja 2017 r. 
wynosiła 23.213 osób8. W Gminie dominującymi są grunty użytkowane rolniczo 
(38,1%) oraz grunty zieleni i wód (31%). Zabudowa usługowa i techniczno-
produkcyjna stanowi 4,1% powierzchni Gminy9. 

(dowód: akta kontroli str. 6) 
 

1. Warunki wspierania przedsiębiorczości w gminie 

1.1. W latach 2014-2017 (do 31 sierpnia), zgodnie z obowiązującym Regulaminem 
Organizacyjnym Urzędu10 zadania dotyczące m.in.: planowania i prognozowania 
społeczno-gospodarczego rozwoju gminy, opracowywania i aktualizacji strategii 
rozwoju oraz koordynacji zamierzeń rozwojowych zostały przypisane Referatowi 
Inwestycji i Rozwoju Gminy; opracowywania i popularyzacji informacji  
o możliwościach i warunkach inwestowania w Łęcznej przypisano Referatowi 
Organizacyjno-Administracyjnemu we współpracy z Referatem Inwestycji i Rozwoju 
Gminy; a prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej - Referatowi Spraw 
Obywatelskich. Powyższe zadania zostały uwzględnione w zakresach czynności 
pracowników tych referatów11.  

                                                      
4 MPZP nie zostały również zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej: BIP).  
5 Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm. 
6 Dalej: Gmina. 
7 Miasto Łęczna z sześcioma osiedlami oraz 16 sołectw. 
8 Zameldowanych na pobyt stały. 
9 Pozostałą powierzchnię Gminy stanowi: zabudowa mieszkaniowa (20%), infrastruktura techniczna (3,2%) oraz infrastruktura 
komunikacji (3,6%). 
10 Stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 53/2013 Burmistrza Łęcznej z dnia 11 czerwca 2013 r. 
11 W Referacie Inwestycji i Rozwoju Gminy zadania przypisane zostały: kierownikowi referatu (m.in.: opracowywanie wniosków 
do programów gospodarczego i społecznego w szczególności: Strategii Rozwoju Gminy, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego; 
podejmowanie działań w celu wykonania uchwalonych programów i planów) oraz dwóm podinspektorom (m.in.: planowanie  
i programowanie społeczno-gospodarczego rozwoju Gminy, koordynacja zamierzeń rozwojowych Gminy). W Referacie 
Organizacyjno-Administracyjnym za realizację zadań dotyczących m.in.: opracowania i popularyzacji informacji o możliwości  
i warunkach inwestowania w Gminie, promocji nowych form prowadzenia działalności gospodarczej oraz koordynacji 

Opis stanu 
faktycznego 
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Urząd nie był zobowiązany i nie opracował odrębnego schematu obsługi inwestora, 
uwzględniającego np. etap udzielania informacji, przekazanie materiałów, 
pozyskanie informacji zwrotnej od potencjalnego inwestora, skrócenie toku procedur 
urzędowych oraz wsparcie inwestora przedsiębiorcy na każdym etapie procesu 
inwestycyjnego.  

(dowód: akta kontroli str. 7-23, 131) 

W Radzie Miejskiej w Łęcznej (dalej: RM) nie działała, jako dodatkowy organ, 
komisja, której zadaniem byłaby współpraca z przedsiębiorcami. Według wyjaśnień 
Przewodniczącej RM wspieranie przedsiębiorczości i współpraca z przedsiębiorcami 
przez radnych odbywa się na gruncie mniej sformalizowanym. Uwagi, wnioski  
i zapytania od przedsiębiorców i mieszkańców przekazywane są zgodnie  
z przyjętymi zasadami do Burmistrza, komórek organizacyjnych Urzędu oraz Komisji 
Inwestycji Rady Miejskiej, celem analizy i oceny. 

(dowód: akta kontroli str. 27-29) 

1.2. W okresie objętym kontrolą Urząd posiadał następujące dokumenty 
planistyczno-strategiczne, w których określone zostały kierunki polityki rozwoju 
Gminy, w tym dotyczące przedsiębiorczości: Strategię Rozwoju Gminy na lata  
2009-202012 (dalej: Strategia 2009-2020) oraz Strategię Rozwoju Gminy na lata 
2016-202513 (dalej: Strategia 2016-2025). W dokumentach tych zawarto  
m.in.: 1) analizę i diagnozę stanu infrastruktury społecznej, technicznej oraz 
gospodarki wraz z analizą SWOT; 2) strategiczne założenia obejmujące cele, 
kierunki rozwoju oraz zadania do realizacji w przyjętej perspektywie czasowej;  
3) zasady monitorowania i ewaluacji założonych celów. Określone w strategiach 
cele wpisywały się w Strategię Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata  
2014-2020 (z perspektywą do 2030). Ich przygotowanie zostało poprzedzone 
konsultacjami społecznymi z udziałem przedsiębiorców, w tym w formie ankiety. 

Przeprowadzone w ramach pracy nad Strategią 2009-2020 badania ankietowe14, 
(wśród mieszkańców i przedsiębiorców) na temat funkcjonowania miasta wykazały, 
że głównymi problemami Gminy Łęczna są bezrobocie i bieda. Mniej niż połowa 
ankietowanych (43%) byłaby skłonna rozpocząć własną działalność, jednak 
podstawowymi barierami były: brak środków finansowych na jej rozpoczęcie, brak 
wiedzy i nieznajomość prawa. Za priorytetowe działania ankietowani uznali  
m.in.: budowę dróg, kanalizacji, a także budowę infrastruktury turystycznej. Do 
mocnych stron w sferze rozwoju gospodarczego Gminy zaliczono m.in.: położenie 
geograficzne, w tym w układzie komunikacyjnym regionu, dobry stan infrastruktury 
technicznego uzbrojenia, tradycje handlowe, dobre gleby rolnicze, walory 
turystyczne. Jako słabe strony wykazano m.in.: zły stan dróg, małą liczbę miejsc 
pracy w obrębie miasta, wysoki poziom bezrobocia wśród kobiet, brak obiektów  
i instytucji o charakterze ponadlokalnym, barierę kapitałową wewnątrz miasta, brak 
uzbrojonych terenów pod budownictwo przemysłowe, sposób wykorzystania 
walorów krajobrazowo-turystycznych. 

(dowód: akta kontroli str. 30-112) 

Wykaz mocnych stron Gminy, w związku z opracowywaniem Strategii 2016-2025, 
został uzupełniony o dodatkowe czynniki takie jak: unikalne walory przyrodniczo-

                                                                                                                                       
zamierzeń rozwojowych Gminy odpowiedzialny był pracownik zatrudniony na stanowisku ds. promocji i rozwoju. W Wydziale 
Spraw Obywatelskich za prowadzenie m.in. ewidencji działalności gospodarczej w systemie elektronicznym (CEIDG) oraz 
udzielanie informacji i wyjaśnień dotyczących zasad podejmowania, rejestracji prowadzenia działalności gospodarczej 
odpowiedzialny był podinspektor ds. działalności gospodarczej. 
12 Przyjęta uchwałą Rady Miejskiej Łęczna Nr XXVII/228/2009 z dnia 25 marca 2009 r., obowiązująca od  
25 marca 2009 r. do 25 maja 2016 r. 
13 Przyjęta uchwałą Rady Miejskiej Łęczna Nr XXI/110/2016 z dnia 25 maja 2016 r., obowiązująca z dniem podjęcia.  
14 Ankieta została rozprowadzona w 500 egzemplarzach. Na ankietę odpowiedziały 343 osoby. 
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krajobrazowe, zasoby kopalin, wolne tereny inwestycyjne pod działalność 
gospodarczą, położenie w strefie najkorzystniejszych warunków do rozwoju 
energetyki słonecznej, przynależność Gminy do Lokalnej Grupy Działania Polesie, 
bliskość lotniska w Świdniku. Jednocześnie do słabych stron zaliczono  
m.in.: metropolizację Lublina i rosnący tego wpływ na sąsiednie ośrodki, brak 
zakładów przetwórczych i przemysłowych, brak miejsc pracy, dużą liczbę małych 
gospodarstw rolnych prowadzących nieopłacalną produkcję, słabą infrastrukturę 
drogową prowadzącą na Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie. Jako szanse wskazano 
m.in.: budowę elektrowni, opartej na wykorzystaniu węgla kamiennego  
z Lubelskiego Zagłębia Węglowego i możliwość pozyskania funduszy europejskich 
w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. 

 (dowód: akta kontroli str. 81-84) 

W Strategii 2009-2020 założono m.in. osiągnięcie jednego z trzech celów 
strategicznych15 Gmina stworzona dla przedsiębiorczości, w tym w zakresie 
turystyki, dla którego zdefiniowano następujące cele operacyjne: 1) tworzenie 
obszarów inwestycyjnych, 2) wsparcie rozwoju otoczenia biznesowego – 
finansowanie, doradztwo dla przedsiębiorców, 3) wdrożenie systemu zachęt dla 
inwestorów, 4) rozwój infrastruktury turystycznej i adaptacji terenów pod potrzeby 
turystyczne, 5) wdrożenie systemu promocji i informacji turystycznej Gminy.  

Dla ww. celu strategicznego i celów operacyjnych w Strategii 2009-2020 założono 
opracowanie i wdrożenie kierunków działania16, które pozwoliłyby na zrealizowanie 
21 zamierzeń projektów/zadań, dotyczących m.in.: 

 wytyczenia na obszarze Gminy Łęczna strefy biznesu, 

 przygotowania oferty inwestycyjnej Gminy Łęczna pod inwestycje trwałe  
o charakterze turystycznym, 

 budowy infrastruktury turystycznej w miejscowościach: Ciechanki 
Krzesimowskie, Łęczna oraz Nowogród, 

 budowy ścieżek pieszo – rowerowych na terenie Gminy Łęczna, 

 przygotowania dokumentu „Strategia rozwoju turystyki na terenie Gminy 
Łęczna”, 

 zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń z zakresu agroturystyki, 

 opracowania biznes planu związanego z wprowadzeniem pakietu produktów 
turystycznych Gminy Łęczna na rynek, 

 przygotowania systemu wizualizacji, w tym znaku graficznego Gminy Łęczna, 
jako obszaru atrakcyjnego turystycznie, 

 opracowania i realizacji multimedialnej kampanii reklamowej turystyki Gminy 
Łęczna, 

 dostosowania rolnej przestrzeni produkcyjnej do ekologiczno-urbanistycznych 
potrzeb Gminy Łęczna, 

 (dowód: akta kontroli str. 39, 42, 48-49, 62-64) 

Instrumentem wdrażającym Strategię 2009-2020 był Wieloletni Plan Inwestycyjny 
Gminy (dalej: WPI), w którym wskazano konkretne zadania wraz z oszacowaniem 

                                                      
15 Pozostałe cele strategiczne to: Gmina z dobrze rozbudowaną infrastrukturą techniczno-ekonomiczną, zapewniającą 
funkcjonowanie ponadlokalnego ośrodka spełniającego funkcje administracyjne, edukacyjne, kulturalne, usługowe i 
przemysłowe oraz Gmina ludzi aktywnych i wykształconych. 
16 Takich jak: uzbrajanie terenów inwestycyjnych; utworzenie Biura Obsługi Inwestorów (profesjonalizacja oferty inwestycyjnej 
Gminy); wsparcie doradcze dla przedsiębiorców; realizacja programów dotacyjnych dla przedsiębiorców; utworzenie 
inkubatora przedsiębiorczości; zapewnienie systemu zwolnień i ulg podatkowych w zakresie podatków lokalnych; adaptacja 
terenów na cele turystyczne i poprawa estetyki miasta; budowanie podstawowej infrastruktury turystycznej (np. szlaków 
turystycznych, punktów widokowych, biwakowych, pól namiotowych, schronisk młodzieżowych, punktów informacji 
turystycznej, itp.); rozwój produktów turystycznych; realizacja programów informacji turystycznej; działania w ramach promocji 
turystycznej. 
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ich kosztów. Zadania te nie były jednak związane z realizacją celów Strategii 
(strategicznego i operacyjnych) odnoszących się bezpośrednio do 
przedsiębiorczości. Dotyczyły one budowy m.in.: dróg, oświetlenia ulicznego, 
kanalizacji deszczowej, kompleksu sportowego oraz nadbudowy budynku UM  
i rewaloryzacji Starego Miasta w Łęcznej w ramach celu strategicznego Gmina  
z dobrze rozbudowaną infrastrukturą techniczno-ekonomiczną, zapewniającą 
funkcjonowanie ponadlokalnego ośrodka spełniającego funkcje administracyjne, 
edukacyjne, kulturalne, usługowe i przemysłowe. 

(dowód: akta kontroli str. 70, 72-76) 

W Strategii 2016-2025 jednym z trzech założonych celów strategicznych było 
Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i funkcji turystycznych Gminy Łęczna,  
w ramach którego określono trzy cele operacyjne: 1) rozwój turystki w oparciu  
o lokalne zasoby i walory przyrodniczo-krajobrazowe, 2) wzmocnienie efektywności 
lokalnej gospodarki, 3) dostosowanie lokalnego rolnictwa do wymogów gospodarki 
rynkowej, dla których wyznaczono kierunki działania17. 

Wdrożenie celu strategicznego miało się odbywać poprzez podejmowanie 
skonkretyzowanych działań w ramach poszczególnych celów operacyjnych. Dla celu 
operacyjnego: 

 wzmocnienie efektywności lokalnej gospodarki było to: wzmacnianie otoczenia 
instytucjonalnego sektora rolnego poprzez rozwój; wspieranie powstawania  
i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na terenie gminy poprzez 
stosowanie systemu ulg i preferencji; stworzenie dogodnych warunków prawno-
organizacyjnych do powstawania i funkcjonowania małej i średniej 
przedsiębiorczości oraz ograniczenie barier administracyjnych; ułatwienie 
przedsiębiorcom dostępu do kapitału i doradztwa; stworzenie sprawnego 
systemu informacji i obsługi inwestora; współpraca z przedsiębiorcami  
w ramach możliwości określonych przez przepisy dotyczące partnerstwa 
publiczno–prywatnego; wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz 
samozatrudnienia; uzupełnienie brakujących elementów infrastruktury 
technicznej w już funkcjonujących strefach aktywności gospodarczej; wspieranie 
działalności instytucji otoczenia biznesu; aktywne zachęcanie przedsiębiorstw 
do uczestnictwa w projektach szkoleniowo-doradczych w ramach dostępnego 
systemu wsparcia rozwoju kompetencji/kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw 
oraz kadr; upowszechnianie innowacji w przedsiębiorstwach i transfer wiedzy  
do gospodarki, 

 dostosowanie lokalnego rolnictwa do wymogów gospodarki rynkowej: 
wzmacnianie otoczenia instytucjonalnego sektora rolnego poprzez rozwój 
systemu informacji rynkowych, specjalistycznego doradztwa oraz szkoleń; 
wspieranie powstawania grup producenckich służących poprawie efektywności 
działalności gospodarstw rolnych poprzez wspieranie modernizacji sprzętu  
i budynków, poprawa struktury agrarnej, poprawa jakości produkcji oraz 
różnicowanie kierunków produkcji rolnej (biopaliwa, energia odnawialna itp.); 
promocja nowoczesnych form gospodarowania na obszarach wiejskich; 

                                                      
17 M.in.: wpieranie rozwoju przedsiębiorczości w zakresie obsługi ruchu turystycznego, budowa i modernizacja infrastruktury 
turystycznej (szlaki rowerowe, trasy spacerowe, szlaki turystyczne), wspieranie powstawania i rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw poprzez stosowanie systemu ulg i preferencji podatkowych, stworzenie dogodnych warunków prawno-
organizacyjnych do powstania i funkcjonowania małej i średniej przedsiębiorczości oraz ograniczenie barier administracyjnych, 
współpraca z przedsiębiorcami w ramach możliwości określonych przez przepisy dotyczące partnerstwa publiczno-
prywatnego, wspieranie powstawania grup producenckich, promocja nowoczesnych form gospodarowania na obszarach 
wiejskich. 
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wspieranie doradztwa i rozwoju nowoczesnych technologii w branży rolno-
spożywczej, współpraca z lokalną grupą działania. 

Efektem wdrożenia ww. działań mały być m.in.: promocja przedsiębiorczości, 
większa dynamika rozwoju lokalnych firm oraz rozwinięta współpraca z instytucjami 
otoczenia biznesu; zrównoważony rozwój obszarów wiejskich; rozwój atrakcyjnych 
produktów turystycznych. 

W Strategii 2016-2025 podano również wykaz kluczowych zadań inwestycyjnych 
Gminy Łęczna do realizacji w latach 2016-2025 wraz z przewidywanymi nakładami 
finansowymi. Zadania te dotyczyły m.in.: budowy i przebudowy dróg, budowy 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, rewitalizacji przestrzeni miejskiej  
w Łęcznej oraz budowy instalacji odnawialnych źródeł energii. Zadaniom/ 
działaniom określonym w ramach celów operacyjnych dotyczących w szczególności: 
Wzmocnienia efektywności lokalnej gospodarki Gminy Łęczna oraz Dostosowania  
lokalnego rolnictwa do wymogów gospodarki rynkowej nie zostały przypisane ramy 
czasowe oraz wielkość nakładów na ich realizację.  

(dowód: akta kontroli str. 85, 88-107) 

1.3. W kontrolowanych latach Urząd, poza strategiami rozwoju gminy, posiadał 
opracowany i przyjęty do realizacji: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łęczna na 
lata 2009-201518 (dalej: Program Rewitalizacji 2009-2015) oraz Lokalny Program 
Rewitalizacji Gminy Łęczna na lata 2016-202319 (dalej: Program Rewitalizacji  
2016-2023). Celem tych programów było wyprowadzenie wyznaczonych obszarów 
rewitalizacji ze stanu kryzysowego, m.in. poprzez przemiany społeczne  
i ekonomiczne, będące impulsem dla rozwoju miasta. W ramach prowadzenia prac 
nad opracowaniem Programu Rewitalizacji 2016-2023 przeprowadzono  
m.in. konsultacje społeczne (15 listopada 2016 r., 3 marca 2017 r. i 10 maja 2017 r.  
Ponadto w okresie od 19 stycznia do 10 marca 2017 r. każdy zainteresowany mógł 
drogą elektroniczną zgłaszać własne propozycje projektu do Programu Rewitalizacji. 
Do Urzędu Miejskiego wpłynęło 19 kart projektów. Głosy przedsiębiorców obecnych 
na spotkaniach konsultacyjnych dotyczyły głównie kwestii zapewnienia dojazdu do 
miejsc prowadzenia działalności gospodarczej oraz wyznaczenia miejsc 
parkingowych. Wyniki konsultacji zostały wykorzystane przy opracowaniu Programu 
Rewitalizacji 2016-2023 poprzez rozszerzenie granic obszaru rewitalizacji oraz 
wpisanie odpowiedniego katalogu działań.  

W Programie Rewitalizacji 2009-2015 nie określono zadań ukierunkowanych 
bezpośrednio na wspieranie przedsiębiorczości20. Natomiast w Programie 
Rewitalizacji 2016-2023 przyjęto, że w ramach celu pierwszego, w sferze 
gospodarczej realizowane będą przedsięwzięcia w zakresie wzmocnienia 
przedsiębiorczości i ożywienia ruchu turystycznego. Przedsięwzięta te nie zostały 
jednak uwzględnione w liście projektów podstawowych, przewidzianych do 
realizacji. W ramach przedsięwzięć uzupełniających dla sfery gospodarczej 
zdefiniowano następujące projekty: poprawa warunków do rozwoju 
przedsiębiorczości (m.in. tworzenie i rozwój uzbrojonych terenów inwestycyjnych, 
poprawa bazy lokalowej do prowadzenia działalności gospodarczej, utworzenie 
punktu obsługi inwestora); promocja gospodarcza (m.in. aktywne szukanie 

                                                      
18 Przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej nr XLIV/379/2010 z dnia 27 października 2010 r. 
19 Przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXV/185/2017 z dnia 31 maja 2017 r. 
20 W latach 2009-2015 zaplanowano do realizacji trzy rodzaje działań: przestrzenne, gospodarcze i społeczne. W działaniach 
gospodarczych założono dwa projekty: szkolenia zawodowe dla mieszkańców powiatu łęczyńskiego (do realizacji w latach 
2009-2015) oraz poprawę dostępu do zatrudnienia i wspierania aktywności zawodowej (lata realizacji 2009-2015). Jednym z 
zaplanowanych działań przestrzennych był m.in. remont budynku komunalnego mieszkalno-usługowego na Pl. Kościuszki 1 w 
Łęcznej (do realizacji w latach 2010-2011). Na parterze zmodernizowanego budynku powstały trzy lokale usługowe 
przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej.  
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inwestorów, promowanie terenów inwestycyjnych na stronie internetowej Gminy, 
uczestnictwo w targach i wystawach krajowych i międzynarodowych) oraz rozwój 
funkcji turystycznej (m. in. identyfikacja i tworzenie atrakcji i produktów 
turystycznych opartych na lokalnych zasobach, modernizacja rozwój infrastruktury 
turystycznej). W Programie podano, że katalog uzupełniających rodzajów 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych ma charakter ogólny i indykatywny, a ich zakres  
i miejsce realizacji zostanie doprecyzowany na dalszym etapie wdrażania Lokalnego 
Programu Rewitalizacji. Do zakończenia kontroli NIK nie przedłożono dokumentu,  
w którym doprecyzowany zostałyby zakres przedsięwzięć. 

 (dowód: akta kontroli str. 237-281) 

W Programie Rewitalizacji 2016-2023 wskazano działania infrastrukturalne, które 
według wyjaśnień Burmistrza, bezpośrednio wspierają lokalną przedsiębiorczość,  
tj.: Rewaloryzacja zachodniej pierzei Rynku II w Łęcznej i Rewaloryzacja budynku 
przy ulicy Rynek II w Łęcznej. Obydwa zadania21 przewidują gruntowną 
modernizację obiektów z przeznaczeniem na budynki wielofunkcyjne (funkcja 
mieszkaniowa, kulturalna, społeczna). W budynkach przewidziano także funkcję 
gospodarczą – utworzenie lokali przeznaczonych do prowadzenia działalności 
gospodarczej (lokale do wynajęcia). 

(dowód: akta kontroli str. 129) 

1.4. W  obowiązującym w Gminie od 2016 r. Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego22 przyjęto cele i kierunki rozwoju polityki 
przestrzennej: a) dla obszaru miasta – wskazanie możliwości inwestowania w sferze 
przedsiębiorczości, biznesu i obsługi; b) dla obszarów wiejskich - wyznaczenie 
terenów rozwoju strefy aktywizacji gospodarczej, w tym terenów wariantowej 
lokalizacji inwestycji energetycznych w oparciu o dostępne w niewielkiej odległości 
źródła energii/paliwa; wyznaczenie obszarów pod usługi turystyczno-rekreacyjne  
o charakterze pobytowym; utrzymanie rolnictwa jako głównej funkcji dla obszarów  
o najlepszych glebach o intensywnych kierunkach produkcji i otwarciu tych terenów 
również na inne funkcje o charakterze turystyczno-rekreacyjnym poprzez 
wyznaczenie tras rowerowych, ścieżek spacerowych oraz szlaków. 

(dowód: akta kontroli str. 113-116) 

Według stanu na dzień 31 lipca 2017 r. Gmina posiadała 35 aktualnych MPZP23, 
które pokrywały 100% jej powierzchni. W sześciu z nich zostały uwzględnione 
tereny pod działalność gospodarczą, które stanowiły 2,3% powierzchni obszaru 
objętego planami, z tego 171 ha stanowiły tereny prywatne, a pozostałe 2 ha tereny 
Gminy. Obowiązujące MPZP nie zostały zamieszone na stronie internetowej 
Urzędu24. 

(dowód: akta kontroli str. 117-122) 

W latach 2014-2017 Gmina nabyła od prywatnych właścicieli pięć działek  
o powierzchni 0,03 ha oraz tereny o powierzchni 1,0214 ha głównie pod inwestycje 
drogowe.   

 (dowód: akta kontroli str. 134) 

                                                      
21 Zostały w Programie Rewitalizacji 2016-2023 ujęte w liście podstawowych projektów i przedsięwzięć  
do realizacji. 
22 Przyjęte uchwałą Nr XXIV/124/2016 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 31 sierpnia 2016 r. 
23 Wszystkie uchwalone w latach 1999-2012. Najstarszy z obowiązujących MPZP został uchwalony  
27 października 1999 r. 
24 MPZP nie zostały także zamieszczone w BIP. 
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W latach objętych kontrolą tereny Gminy nie należały do Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej (dalej: SSE). Burmistrz Łęcznej poinformował, że nie podejmowano 
działań mających na celu włączenie jej terenów do SSE. 

(dowód: akta kontroli str. 135) 

1.5. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLII/298/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. ustalone 
zostały zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących 
mienie Gminy Łęczna oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata. 
Burmistrz Łęcznej wyjaśnił m.in, że przyjęte w ww. uchwale regulacje i zasady 
wprost nie dotyczą wspierania przedsiębiorczość, jednak stosowane są ulgi  
w remoncie lokali wynajętych przez przedsiębiorców. Ponadto podał, że Gmina nie 
dysponuje znaczną ilością lokali użytkowych, a w posiadanych - mieszczą się 
głównie siedziby stowarzyszeń, które korzystają z preferencyjnych stawek czynszu 
najmu. 

(dowód: akta kontroli str. 130, 141-146) 

W okresie objętym kontrolą realizowano osiem umów najmu lokali użytkowych 
będących własnością Gminy25 oraz 22 umowy dzierżawy gminnych nieruchomości 
gruntowych26. Badanie dziewięciu27 umów wykazało, że w 2016 r. jednemu  
z najemców zwrócone zostały koszty poniesione na remont lokalu w wysokości  
2,9 tys. zł. Burmistrz Miasta wyraził również zgodę28 na zmniejszenie o 50%  
(w okresie realizacji inwestycji) czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości położonej 
w Łęcznej o powierzchni 0,2701 ha, przeznaczonej pod stację paliw. W latach  
2014-2017 (do 31 sierpnia) czynsz z tytułu dzierżawy ww. nieruchomości został 
zmniejszony o 137.640,00 zł. netto. 

(dowód: akta kontroli str. 147, 184, 202-207, 284-286) 

1.6. W kontrolowanych latach Gmina dysponowała na swoim terenie m.in. 
infrastrukturą:  

 komunikacyjną (najważniejszym szlakiem komunikacyjnym przebiegającym 
przez miasto Łęczna jest droga krajowa nr 82 relacji Lublin-Włodawa o długości 
12,85 km. Długość sieci drogowej na terenie Gminy wynosi ogółem 149,71 km, 
w tym drogi powiatowe stanowią 24,41 km, a gminne – 92 km);  

 wodno-kanalizacyjną (sieć wodociągowa wynosi 140 km z 2076 przyłączami do 
budynków, z której korzysta 99,3% mieszkańców Gminy. Z sieci kanalizacyjnej 
o długości 61,2 km korzysta 96,1% mieszkańców miasta Łęczna i 24,8% 
mieszkańców obszarów wiejskich);  

 gazową (długość sieci na terenie Gminy wynosi 110,7 km z 1613 czynnymi 
przyłączami gazowymi do budynków mieszkalnych, z czego 64% sieci 
zlokalizowana jest na obszarach wiejskich);  

 ciepłowniczą (długość sieci wynosi 10,4 km; z której korzysta około 85% 
gospodarstw domowych w mieście) i telekomunikacyjną (w tym dostępna dla 
przedsiębiorców sieć szerokopasmowa).  

(dowód: akta kontroli str. 128-140) 

W badanym okresie Gmina nie wyznaczała i nie uzbrajała w infrastrukturę nowych 
terenów wyłącznie na potrzeby inwestycyjne. Burmistrz Łęcznej wyjaśnił m.in., że 
Gmina realizuje szereg inwestycji infrastrukturalnych sprzyjających prowadzeniu 
działalności gospodarczej i umożliwiających jej rozwój, np. systematycznie 

                                                      
25 Stawki czynszu wynajmowanych lokali użytkowych wynosiły w 2017 r. od 0,01 zł do 21,00 zł netto za 1m2. 
26 Stawki czynszu oddanych w dzierżawę nieruchomości gruntowych wynosiły w 2017 r. od 0,11 zł do 25,40 zł netto za 1 m2. 
27 Ośmiu dotyczących najmu lokali oraz jednej umowy dzierżawy nieruchomości. 
28 Zarządzeniem nr 125/2013 z dnia 08.11.2013 r. 



 

10 

rozbudowywana i modernizowana jest infrastruktura drogowa (układ 
komunikacyjny).  

(dowód: akta kontroli str. 133) 

Gmina nie realizowała inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 
Według wyjaśnień Burmistrza: Gmina nie planowała i nie otrzymywała ofert od 
prywatnych przedsiębiorców dotyczących realizacji inwestycji w ramach partnerstwa 
publiczno–prywatnego. Barierą ewentualnego korzystania z takiej współpracy jest 
dość duża trudność przygotowania projektu (czasochłonność), obarczenie projektów 
wyższym stopniem ryzyka oraz nieufność społeczeństwa do tego typu projektów. 

(dowód: akta kontroli str. 137) 

1.7. W latach 2014-2017 w Gminie Łęczna nie wprowadzono preferencyjnych 
stawek dla przedsiębiorców w podatku od nieruchomości29 oraz w podatku od 
środków transportowych30, a obowiązujące - utrzymywane na stałym poziome - były 
niższe od górnej granicy stawek kwotowych podatków ogłoszonych przez Ministra 
Finansów31. 

(dowód: akta kontroli str. 134-135, 166-183) 

Uchwałą Rady Miejskiej w Łęcznej Nr XLIII/277/14 z dnia 18 czerwca 2014 r. 
wprowadzone zostały zasady zwolnień od podatku od nieruchomości32. Zgodnie  
z jej postanowieniami zwalniane były nieruchomości budowlane, budynki i ich części 
oraz grunty zabudowane zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, na 
których wykonano nowe inwestycje i utworzono nowe miejsca pracy w związku  
z tymi inwestycjami. Ze zwolnień mogli korzystać przedsiębiorcy rozpoczynający 
oraz rozszerzający działalność gospodarczą na terenie miasta i gminy Łęczna  
w zależności od wartości nowej inwestycji oraz ilości nowoutworzonych miejsc pracy 
w zakresie działalności: produkcyjnej, handlowej lub usługowej oraz turystyki, 
gastronomi, hotelarstwa. Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 
była zamieszczona na stronie internetowej Urzędu33 oraz w BIP34.  

(dowód: akta kontroli str. 148-158) 

1.8. Gmina nie była zobowiązana i nie opracowała specjalnej oferty wsparcia dla 
początkujących przedsiębiorców. W badanym okresie nie prowadzono również we 
własnym zakresie działań wspierających przedsiębiorców już funkcjonujących na jej 
terenie, takich jak: pomoc przy aplikowaniu o środki unijne; pomoc przy zakładaniu 
stowarzyszeń przedsiębiorców; pomoc w rekrutacji i szkoleniu pracowników z terenu 
Gminy itp.  

W latach 2014-2017 Gmina nie udzielała wsparcia finansowego działającym na jej 
terenie przedsiębiorcom w formie poręczeń, gwarancji i pożyczek.  

                                                      
29 Roczne stawki podatku od nieruchomości przyjęte uchwałami Rady Miejskiej: Nr XXIV/152/2012 z dnia  
9 listopada 2012 r., XIV/62/2015 z dnia 18 listopada 2015 r. i Nr XXVII/143/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. wynosiły m.in.: od 
gruntów związanych z prowadzenie działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 
budynków 0,84 zł od 1 m2 powierzchni, a od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 21,00 zł od 1 m2 
powierzchni. 
30 Roczne stawki podatku od środków transportowych, przyjęte uchwałami Rady Miejskiej: Nr XXIV/153/2012 z dnia 9 listopada 
2012 r. (obowiązujące w latach 2013-2015); Nr XIV/63/2015 z dnia 18 listopada 2015 r. (określającej wysokość stawek na 
2016 r.) i Nr XXVII/144/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. (na 2017 r.), wynosiły m.in. od samochodów ciężarowych o 
dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: od 3,5 t do 5,5 t włącznie – 811,6 zł; od 5,5 t do 9 t włącznie – 1.353,94 zł; powyżej 9 
t – 1.624,72 zł. 
31 Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w latach 2014-
2017 z dnia: 7 sierpnia 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). 
32 W okresie wcześniejszym obowiązywała uchwała Rady Miejskiej Nr XLI/291/2006 z dnia 29 marca 2006 r.  
w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych inwestycji. 
33 http://leczna.pl/pl/dla_inwestora/preferencje/ 
34 https://umleczna.bip.lubelskie.pl/index.php?id=243&p1=szczegoly&p2=803688  

https://umleczna.bip.lubelskie.pl/index.php?id=243&p1=szczegoly&p2=803688
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Na stronach internetowych Urzędu35 nie wyodrębniono oddzielnych zakładek 
dotyczących przedsiębiorczości i jej promocji. W katalogu Poradnik interesanta 
zamieszony został Gminny katalog firm, natomiast w Poradniku inwestora - m.in. 
uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Urząd udostępniał 
również na swojej stronie internetowej informacje przydatne przedsiębiorcom 
dotyczące, m.in.: programów wsparcia, dofinasowania, pożyczek, dotacji i szkoleń 
dla przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających własną działalność. Według 
wyjaśnień Burmistrza: w większości były to informacje o charakterze ogólnym 
przekierowujące do instytucji, stowarzyszeń lub fundacji gdzie można było uzyskać 
dodatkowe rozwinięcie tematu. 

(dowód: akta kontroli str. 128-140) 

1.9. W badanym okresie Gmina nie była zobowiązana, nie powoływała i nie 
współuczestniczyła w powołaniu instytucji otoczenia biznesu takich jak fundusz 
poręczeń kredytowych, czy fundusz pożyczkowy. Burmistrz Łęcznej poinformował, 
że w 2001 roku Gmina podpisała z Lubelską Fundacją Rozwoju umowę na 
utworzenie funduszu poręczeniowego dla przedsiębiorców i przekazała na ten cel 
kwotę 50.000 zł. Po kilku latach fundusz został zlikwidowany, ponieważ nie było 
zainteresowania przedsiębiorców i Gminie zwrócono środki. 

(dowód: akta kontroli str. 131) 

1.10. Urząd nie organizował przedsięwzięć promujących przedsiębiorczość, takich 
jak: konferencje tematyczne, misje gospodarcze, targi, w celu promowania oferty 
inwestycyjnej Gminy oraz nawiązywania kontaktów gospodarczych w celu 
pozyskania inwestorów. Burmistrz Miasta wyjaśnił m.in., że poprzez działania 
inwestycje służące poprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej 
można stwierdzić, że Gmina Łęczna czyniła kroki w celu pozyskania nowych 
inwestorów, w tym także spoza terenu Gminy. Podejmowała również szereg działań 
związanych z pozyskaniem inwestora zainteresowanego budową elektrowni 
węglowej na terenie Gminy. Burmistrz wspierał działania inwestora w pozyskaniu 
gruntów od właścicieli prywatnych. Gmina dokonała niezbędnych zmian w planie 
przestrzennym. Inwestycja uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla inwestycji. Ze względu na zmiany właścicielskie po stronie inwestora 
przygotowania inwestycji na razie zostały wstrzymane.  

(dowód: akta kontroli str. 139) 

Gmina Łęczna od 2008 r. jest członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Polesie” z siedzibą w Cycowie (dalej: LGD), którego celem jest działanie na rzecz 
obszarów wiejskich, w tym m.in.: udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru 
objętego Lokalną Strategią Rozwoju w zakresie przygotowania projektów  
i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych oraz 
promocja i wsparcie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości. Sekretarz Miasta 
Łęcznej poinformował, że w ramach działalności LGD organizowała w siedzibie 
Urzędu dla mieszkańców i przedsiębiorców z terenu Gminy spotkania informacyjno-
doradcze w związku z naborami wniosków o przyznanie pomocy finansowej, które 
miały miejsce m.in.: 28 sierpnia 2015 r., 22 września 2016 r. i 22 marca 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 208-214) 

1.11. Gmina Łęczna w kontrolowanym okresie posiadała na swoim terenie dwie 
szkoły zawodowe36, dla których organem prowadzącym było Starostwo Powiatowe 
w Łęcznej.  

                                                      
35 http://www.leczna.pl/ oraz https://umleczna.bip.lubelskie.pl/  
36 Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej i Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej. 

http://www.leczna.pl/
https://umleczna.bip.lubelskie.pl/


 

12 

W złożonych wyjaśnieniach Burmistrz podał: Gmina nawiązała współpracę  
z Lubelską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy mającą na celu 
zwiększenie aktywności społeczno–zawodowej młodzieży oraz doradztwo  
w zakresie dalszego kształcenia zawodowego w oparciu o potrzeby przedsiębiorców 
prowadzących działalność na terenie Gminy i regionu. W ramach tej współpracy 
młodzież uczestniczyła m.in. w projektach współfinansowanym ze środków Unii 
Europejskiej: „OHP jako realizator usług rynku pracy”; „Od szkolenia do zatrudnienia 
– YEI”. Ponadto od 2017 r. Gmina realizuje projekt „Wszechstronna edukacja 
kluczem do sukcesu”, mający na celu podniesienie jakości kształcenia ogólnego 
poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli, 
podniesienie ich kompetencji oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 131-132) 

W badanym okresie Gmina nie podejmowała współpracy z powiatowym urzędem 
pracy w zakresie wspierania i rozwoju przedsiębiorczości. Wszyscy zainteresowani 
taką tematyką - jak wyjaśnił Burmistrz Łęcznej - bezpośrednio kontaktują się  
z urzędem pracy bez pośrednictwa Urzędu Miejskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 137) 

1.12. W latach 2015-2017 Gmina Łęczna przy realizacji drogowych zadań 
inwestycyjnych korzystała z następujących źródeł finasowania: środków 
finansowych pochodzących z budżetu Wojewody Lubelskiego w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz ze środków finansowych 
Powiatu łęczyńskiego  

 (dowód: akta kontroli str. 133-134) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość, polegającą na nieopublikowaniu uchwał Rady 
Miejskiej w sprawie uchwalenia MPZP na stronie internetowej Urzędu37, co było 
niezgodne z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 
Burmistrz Miasta Łęczna wyjaśnił: plany zagospodarowania przestrzennego Gminy  
i Miasta Łęczna nie są udostępnione na stronie BIP z uwagi na końcowy etap prac 
związanych ze zmianą całych miejscowych planów, uchwały zostały podjęte w dniu 
27 lutego 2013 r. (Uchwała Nr XXVIII/184/2013 w sprawie przystąpienia do zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczna i Uchwała Nr 
XXVIII/18/2013 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczna). W latach 2014-2017 do Gminy 
wpłynęło 59 wniosków w sprawie zmian w MPZP, na które były udzielane 
odpowiedzi, informujące o obecnym etapie procedury zmiany planu lub 
przewidywanego terminu zakończenia prac. Zmienione plany zostaną udostępnione 
na stronie BIP po wejściu w życie. 

(dowód: akta kontroli str. 130) 

W ocenie NIK38 w okresie objętym kontrolą Gmina podejmowała działania mające 
na celu stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości na jej 
terenie, głównie poprzez inwestowanie w rozwój lokalnej infrastruktury. Gmina 

                                                      
37 Nie zostały także zamieszczone w BIP. 
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. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 



 

13 

posiadała dokumenty strategiczne, w których określone zostały cele oraz zadania 
ukierunkowane na wspieranie przedsiębiorczości. Wprowadziła również zwolnienia 
od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców rozpoczynających oraz 
rozszerzających działalność gospodarczą. Niezamieszczenie obowiązujących MPZP 
na stronie internetowej Urzędu i w BIP mogło utrudniać przedsiębiorcom dostęp do 
informacji o ustalonym przez Gminę przeznaczeniu terenów, w tym na inwestycje 
oraz w określeniu sposobu ich zagospodarowania i zabudowy. 

 

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

2.1. Za monitorowanie i ocenę realizacji Strategii 2009-2020 wg jej postanowień 
odpowiedzialne były: Rada Miejska; Komisja Inwestycji, Gospodarki Komunalnej  
i Architektury Rady Miejskiej (dalej: Komisja) składająca się z wyznaczonych przez 
Radę Miejską radnych; Burmistrz Łęcznej oraz Zespół ds. Koordynacji Strategii  
w Urzędzie, który miał zostać powołany Zarządzeniem Burmistrza. Zadaniem  
ww. Zespołu ds. Koordynacji Strategii miało być: monitorowanie i nadzór nad 
realizacją Strategii, przygotowanie propozycji zmian oraz przygotowanie okresowych 
ocen realizacji Strategii. Monitorowanie, według zapisów Strategii 2009-2020, miało 
się odbywać na podstawie sprawozdań budżetowych i finansowych jednostek 
organizacyjnych Gminy oraz innych dokumentów przedkładanych Komisji na jej 
żądanie. Ponadto założono prowadzenie badań, ankiet i sondaży wśród 
mieszkańców Gminy, mające odpowiedzieć na pytania związane z poprawa sytuacji 
społeczno-ekonomicznej Gminy i indywidualnych rodzin. Ponadto w Strategii 
przyjęto, że jej monitorowanie będzie prowadzone w sposób ciągły i regularny  
z określonymi odstępami czasowymi.  

(dowód: akta kontroli str. 65-66) 

W Strategii 2009-2020 określone zostały - z nazwy - wskaźniki realizacji celu 
strategicznego Gmina stworzona dla przedsiębiorczości, w tym w zakresie turystyki. 
I tak odnośnie celu operacyjnego: 

a) Tworzenie obszarów inwestycyjnych: powierzchnia terenów inwestycyjnych, 
powierzchnia uzbrojonych terenów inwestycyjnych, stopa bezrobocia, 

b) Wsparcie rozwoju otoczenia biznesowego, finansowanie, doradztwo dla 
przedsiębiorców: ilość instytucji otoczenia biznesowego, ilość udzielonych porad, 

c) Wdrożenie systemu zachęt dla inwestorów: wartość inwestycji w złotych, dochody 
podatkowe Gminy, 

d) Rozwój infrastruktury turystycznej i adaptacja terenów pod potrzeby turystyczne: 
ilość zbudowanych i zmodernizowanych obiektów turystycznych, 

e) Wdrożenie systemu promocji i informacji turystycznej Gminy: liczba turystów, 
ilość produktów lokalnych, ilość imprez kulturalnych, ilość punktów informacji 
turystycznej. 

 (dowód: akta kontroli str. 42) 

Burmistrz Łęcznej wyjaśnił, że realizacja Strategii Rozwoju Gminy na lata 2009-2020 
była oceniania m.in. poprzez: przedstawiane do realizacji przedsięwzięcia, które były 
proponowane po analizie dokonań z lat poprzednich oraz potrzeby wyrażonej  
w konsultacjach społecznych. Proces realizacji Strategii oceniono pozytywnie, jako 
planowy i konsekwentnie realizowany w zakresie najważniejszych, priorytetowych 

Opis stanu 
faktycznego 
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działań samorządu wskazanych przez mieszkańców na etapie opracowania 
dokumentu. Uznano, że nie ma potrzeby wskazywania działań korygujących. 

 (dowód: akta kontroli str. 189-190) 

Według wyjaśnień Przewodniczącej Rady Miasta założone w Strategii Rozwoju 
Gminy Łęczna na lata 2009-2020 zadania inwestycyjne priorytetowe zostały 
zrealizowane i znalazło to odzwierciedlenie w zapisach nowej opracowanej strategii, 
a także w dokumentach z realizacji budżetu za poszczególne lata.  

(dowód: akta kontroli str. 27-29) 

2.2. W Strategii 2016-2025 określono, że proces monitoringu i ewaluacji jej celów 
będzie realizowany przez Zespół Monitorujący, który zobowiązany został do 
przestawiania Burmistrzowi, co najmniej raz na pół roku, wniosków z postępowania 
monitorującego. Zadaniem Zespołu, w przypadku stwierdzonych odchyleń od 
przyjętych celów i kierunków rozwoju, było wskazanie propozycji działań 
korygujących przyjętych zadań lub wykazanie konieczności ponownej ewaluacji 
Strategii. Ewaluacja miała obejmować w szczególności analizę SWOT oraz 
weryfikację celów rozwojowych i zadań. W przypadku ponownej ewaluacji Strategii 
Burmistrz zobowiązany został do przedstawienia Radzie Miejskiej propozycji 
dokonania odpowiednich zmian w zapisach dokumentu strategicznego.  

(dowód: akta kontroli str. 103-106) 

Czteroosobowy Zespół Monitorujący został powołany zarządzeniem wewnętrznym 
Burmistrza Łęcznej Nr 27/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. W raporcie z dokonanej 
ewaluacji Strategii 2016-2025 z dnia z 5 czerwca 2017 r. Zespół podał, że proces 
realizacji zadań priorytetowych przebiega zgodnie z planem, a przyjęte cele  
i kierunki są utrzymane. Uznał ponadto, że nie ma potrzeby wskazywania działań 
korygujących. Zespół nie odniósł się w raporcie do oceny realizacji zadań 
przewidzianych w ramach celów operacyjnych dotyczących: Wzmocnienia 
efektywności lokalnej gospodarki oraz Dostosowania lokalnej gospodarki do 
wymogów  gospodarki rynkowej.  

(dowód: akta kontroli str. 185-187) 

W Strategii 2016-2025 wskazano, że przy wyborze systemu wskaźników dla 
poszczególnych celów operacyjnych starano się wybrać te, które są prezentowane  
i dostępne w ogólnej statystyce Gminy i GUS. Dla celu strategicznego Wspieranie 
rozwoju przedsiębiorczości i funkcji turystycznych Gminy Łęczna oraz przyjętych  
w jego ramach celów operacyjnego przyjęto 19 wskaźników monitorujących, m.in.: 
długość nowo zbudowanych ścieżek rowerowych, długość oznakowania szlaków 
historycznych, długość nowo wybudowanych oraz zmodernizowanych ścieżek 
historycznych, liczba nowopowstałych firm branży turystycznej, liczba produktów 
lokalnych, liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON, 
wielkość dochodów Gminy z tytułu udziału w podatku CIT, wielkość kapitału 
zainwestowanego przez podmioty zewnętrzne, powierzchnia terenów 
inwestycyjnych uzbrojonych, liczba grup producentów rolnych, liczba 
zrejestrowanych produktów lokalnych. Jako źródło pozyskania informacji na temat 
ww. wskaźników oraz ich weryfikacji podano: wyniki analizy danego obszaru oraz 
Bank Danych Lokalnych GUS.   

(dowód: akta kontroli str. 110- 111) 

W Strategii 2009-2020 oraz Strategii 2016-2015 dla wskaźników monitorujących nie 
zostały ustalone wartości bazowe oraz docelowe.   
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość, polegającą na niepowołaniu, w okresie od 25 marca 
2009 r do 25 maja 2016 r., Zespołu ds. Koordynacji Strategii 2009-2016, którego 
zadaniem miało być monitorowanie i nadzór nad realizacją tej Strategii, 
przygotowanie propozycji zmian oraz okresowych ocen jej realizacji. 

Burmistrz Łęcznej wyjaśnił: Strategia  została przyjęta w marcu 2009 roku w okresie 
zwiększonej intensywności aplikowania o środki finansowe przeznaczone na 
realizację priorytetowych inwestycji. Przed każdą kolejną aplikacją w oparciu  
o zapisy Strategii podejmowano decyzję o kolejnym projekcie zgłaszanym do 
dofinansowania. Odbywało się to przy udziale Burmistrza Łęcznej i jego Zastępcy 
oraz pracowników Urzędu Miejskiego zaangażowanych w proces inwestycyjny. Rolę 
akceptującą spełniała Rada Miejska oraz komisje Rady, które po analizie 
zaproponowanych projektów decydowały o zabezpieczeniu niezbędnych środków 
finansowych, a przez to o realizacji przedsięwzięć. Ten tryb dotyczył także 
przedsięwzięć realizowanych bez dofinansowania ze środków zewnętrznych.  

(dowód: akta kontroli str. 189-190) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że określone w Strategii 2016-2025 
wskaźniki realizacji celów operacyjnych nie zawierają wartości początkowej  
i docelowej, co uniemożliwi rzetelną i obiektywną ocenę stopnia osiągnięcia tych 
celów, również na potrzeby ewentualnych modyfikacji Strategii. 

 

W Urzędzie nie powołano Zespołu ds. Koordynacji Strategii 2009-2020, którego 
zadaniem miało być monitorowanie i ocena realizacji Strategii oraz nie określono 
wartości bazowych i docelowych dla wskaźników monitorowania. Również dla celu 
strategicznych i operacyjnych przyjętych w Strategii 2016-2025 takie wartości nie 
zostały określone.  

 

3. Działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości oraz efekty 
tych działań 

3.1. W latach 2014-2016 (do 25 maja) zrealizowano lub podjęto działania  
w przypadku sześciu z 21 projektów/zadań wspierających przedsiębiorczość 
określonych w Strategii 2009-2020 (28,6%), tj.:   

 budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Łęczna – opracowano 
dokumentację projektową budowy ścieżek rowerowych39 (22.878,00 zł) oraz 
ciągu pieszo-rowerowego40 (34.378,00 zł); przebudowano chodnik o długości 
1.165 m na ciąg pieszo-rowerowy41 (355.860,36 zł) oraz zbudowano ciąg 
pieszo-rowerowy42 o długości 350 m (182.913,58 zł), 

 restauracji i modernizacji obiektów znajdujących się w rejestrze zabytków43 oraz 
przystosowania ich do optymalnej funkcji turystycznej: przeprowadzono 
konsultacje społecznych w zakresie rewitalizacji Rynku II z przyległymi ulicami 

                                                      
39 Na odcinku: od ul. Polnej wzdłuż ul. Lisa Błońskiego i ul. Wyszyńskiego do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 829 oraz 
od istniejącego odcinka przy ulicy Jana Pawła II do ul. Polnej. 
40 Od ul. Jaśminowej i Nadwieprzańskiej do Szpitala Powiatowego. 
41 Przy ul. Wyszyńskiego. 
42 Do Szpitala Powiatowego w Łęcznej. 
43 Zabytki Gminy Łęczna wykazane zostały w Obwieszczeniu Nr 1/2017 r. Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Lublinie z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu zabytków wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych 
województwa lubelskiego i rejestru zabytków archeologicznych województwa lubelskiego (Dz. U. WL z 10 stycznia 2017 r., 
poz. 111.). 
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(18.000,00 zł, w tym środki finansowe budżetu państwa stanowiły 2.601,00 zł 
oraz środki finansowe pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego - 12.699,00 zł); wykonano wstępne rozpoznanie 
archeologiczne Rynku II z przyległymi ulicami w Łęcznej (19.926,00 zł); 
utwardzono pobocza ulic na Rynku II oraz dokonano ich przebudowy  
(1.066.300,58 zł); wykonano dokumentację projektową rewaloryzacji Rynku II 
wraz z przyległymi ulicami na Starym Mieście w Łęcznej (175.890,00 zł, w tym 
środki finansowe budżetu państwa - 25.416,10 zł oraz z Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego - 124.090,40 zł); 
opracowano dokumentację projektową i kosztorysową rewaloryzacji budynku 
przy ulicy Rynek II w Łęcznej  (92.250,00 zł, w tym środki finansowe budżetu 
państwa - 10.708,90 zł oraz z Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego - 52.284,60 zł),  

 restauracji i modernizacji zespołu dworsko-parkowego na Podzamczu oraz 
wyznaczenia szlaków turystycznych na rzece Wieprz – w ramach tych zadań 
m.in. przebudowano ścieżkę o nawierzchni szutrowej w Parku Podzamcze 
(43.050,00 zł, w tym środki finansowe Europejski Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowiły 18.051 zł); sporządzono mapę do celów 
projektowych dla rewitalizacji Parku Podzamcze (8.610,00 zł); opracowano 
dokumentację techniczną rewitalizacji Parku Podzamcze, w tym przystani na 
rzece Wieprz (55.965,00 zł); opracowano studium wykonalności projektu  
i wypełniono wniosek o dofinansowanie dla projektu rewitalizacja zespołu 
dworsko-parkowego Łęczna - Podzamcze (14.760,00 zł),  

 inwentaryzacji źródeł historycznych świadczących o tradycjach tolerancji Gminy 
Łęczna wobec ludzi innych wyznań i narodowości oraz inwentaryzacji źródeł 
historycznych świadectw walki mieszkańców Powiatu Łęczyńskiego  
z totalitaryzmem hitlerowskim i stalinowskim: m.in. udzielano wsparcia 
finansowego dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej na wydawanie 
publikacji o tematyce informacyjno-kulturalnej pn. „Merkuriusz Łęczyński”  

 (dowód: akta kontroli str. 191-196) 

W przypadku Strategii 2016-2025, w okresie od 25 maja 2016 r. do 31 sierpnia  
2017 r., nie podjęto działań w celu realizacji dwóch celów operacyjnych,  
tj.: Wzmocnienie efektywności lokalnej gospodarki oraz Dostosowanie lokalnego 
rolnictwa do wymogów gospodarki rynkowej. Natomiast spośród dziewięciu działań 
określonych dla celu operacyjnego Rozwój turystki w oparciu o lokalne zasoby  
i walory przyrodniczo-krajobrazowe podjęto realizację pięciu (55,6%), które 
dotyczyły: 

 budowy i rozbudowy ścieżek rowerowych: przebudowano drogę gminną  
nr 105221L w Łęcznej w zakresie ciągu pieszo na pieszo-rowerowy  
(47.074,93 zł). W realizacji do 15 listopada 2017 r. pozostaje budowa drogi 
łączącej ul. Wierzbową z ul. Przemysłową wraz z budową ścieżki rowerowej,  

 budowy i rozbudowy infrastruktury przeznaczonej do uprawiania turystyki 
aktywnej: dokonano wstępnego rozpoznania archeologiczne terenu na obszarze 
rewitalizacji (19.680,00 zł, w tym z środków budżetu państwa  - 2.656,80 zł oraz 
ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 
15.055,20 zł);  

 ochrony miejsc o atrakcyjnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych: 
opracowano dokumentację projektową przebudowy budynku spichlerza na 
potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Podzamczu (110.700,00 zł) 
oraz opracowano studium wykonalności projektu i wypełniono wniosek o jego 
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dofinansowanie (19.065,00 zł); opracowano studium wykonalności projektu  
i wypełniono wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Ochrona zasobów 
dziedzictwa kulturowego na terenie zespołu dworsko-parkowego w Podzamczu” 
(13.530,00 zł); opracowano dokumentację projektową rewitalizacji Placu 
Powstań Narodowych (49.938,00 zł); opracowano wielokryterialną analizę 
przestrzennej Gminy Łęczna pozwalająca na delimitację obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na potrzeby „Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Łęczna na lata 2016-2026” (23.493,00 zł, w tym ze środków 
budżetu państwa – 3.171,55 zł oraz z ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego – 17.972,15 zł); opracowano dokumentację techniczną 
budowy sieci teletechnicznej w parku Podzamcze (26.076,00 zł); dokonano 
wycinki drzew w parku Podzamcze w związku z rewitalizacją parku  
(13.000,00 zł). W realizacji (do 30 listopada 2017 r.) pozostaje zadanie 
dotyczące rewitalizacji zespołu dworsko-pakowego Podzamcze (etap I), 

 promocji potencjału turystycznego Gminy i rozwój współpracy międzynarodowej: 
przetłumaczono z języka polskiego na język angielski koncepcję projektu 
„Wspólne dziedzictwo - wspólna tożsamość - ochrona i rozwój zasobów 
dziedzictwa naturalnego, kulturowego i historycznego Łęcznej i Kowla”  
(850,00 zł); opracowano dokumentację projektową przebudowy budynku dawnej 
szkoły rabinackiej (35.055,00 zł). W trakcie realizacji pozostają zadania 
dotyczące: opracowania dokumentacji projektowej budowy szlaków 
turystycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zadanie I - 79.950,00 zł) oraz 
(zadanie II - 55.350,00 zł); budowa drogi łączącej ulicę Wierzbową z ulicą 
Przemysłową w Łęcznej (całkowity koszt zadania - 4.203.919,58 zł). 

(dowód: akta kontroli str. 198-201) 

3.2. Z wprowadzonych zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców 
tworzących nowe inwestycje oraz nowe miejsca pracy w związku  
z tymi inwestycjami, z pomocy w latach 2012-2014 skorzystał jeden przedsiębiorca 
w kwocie 74,7 tys. zł (24,9 tys. zł w 2014 r.). Ponadto jednemu przedsiębiorcy,  
w latach 2014-2017 (do 31 sierpnia),  zmniejszony został czynsz z tytułu dzierżawy 
nieruchomości gruntowej o 50%, tj. o 137.640,00 zł 

(dowód: akta kontroli str. 159-165, 205-207) 

3.3. W latach 2016-2017 (do 31 sierpnia) 10 przedsiębiorców z terenu Gminy 
Łęczna skorzystało z doradztwa udzielonego przez LGD w zakresie rozwoju 
działalności gospodarczej, a sześciu złożyło wnioski o przyznanie pomocy na 
rozwój. 

(dowód: akta kontroli str. 209-214) 

3.4. W latach 2014-2017 na terenie Gminy realizowano inwestycje, pośrednio 
wpływające na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej  
i podnoszenie atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów. Dotyczyły one: 

 budowy i przebudowy dróg – przebudowano ulicę Wiosenną i Jaśminową  
w Łęcznej (na realizację zadania w 2014 r. wydatkowano 2.128.211,45 zł,  
tj. 26,6% wydatków inwestycyjnych Gminy); przebudowano drogi gminne 
łączące drogę wojewódzką nr 813 z drogą wojewódzką nr 820 w Podzamczu  
(w 2015 r. wydano na ten cel 2.096.540,52 zł, tj. 17,96% wydatków 
inwestycyjnych) oraz drogę nr 105193L w Ciechankach Łęczyńskich (w 2106 r. 
wydatkowano 902.997,04 zł, tj. 10,6% wydatków inwestycyjnych), a także drogę 
nr 105189L w miejscowości Trębaczów (w 2016 r. wydano 1.293.026,95 zł, tj. 
15,18% wydatków inwestycyjnych). Ponadto w 2017 r. rozpoczęto budowę drogi 
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łączącej ulicę Wierzbową z ulicą Przemysłową w Łęcznej (wartość inwestycji 
zaplanowana została w kwocie 4.539.884,00 zł),   

 budowy sieci kanalizacji deszczowej dla osiedla Pasternik w Łęcznej (całkowity 
koszt zadania zrealizowanego w 2015 i 2016 r. wyniósł odpowiednio: 
1.095.250,49 zł, tj. 9,39% i 432.368,60 zł, tj. 5,08% wydatków inwestycyjnych  
w roku). 

 (dowód: akta kontroli str. 128-140) 

3.5. Z analizy wskaźników i danych UM, dotyczących rozwoju gospodarczego 
Gminy za lata 2013–2016 wynikało m.in., że: 

 zmniejszył się poziom bezrobocia, liczony  jako stosunek liczby bezrobotnych  
do osób w wieku produkcyjnym z 5,9% w 2013 r. do 4,2% w 2016 r., a liczony 
jako stosunek liczby bezrobotnych do liczby zatrudnionych odpowiednio  
z 30,9% do 18,9%, 

 w latach objętych kontrolą nastąpił przyrost netto44 przedsiębiorstw odpowiednio 
od 11 w 2014 r. do 48 w 2016 r., 

 dochody własne Gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrosły  
z 1.353,09 zł w 2013 r. do 1.726,27 zł w 2016 r., przy czym wzrastały dochody  
z PIT (z 699,77 zł do 956,46 zł), przy jednoczesnym spadku dochodów z CIT  
(z 18,96 zł do 13,53 zł), 

 wydatki majątkowe i inwestycyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
wykazywały tendencje wzrostową od 262,15 zł w 2013 r. do 366,03 zł  
w 2016 r., 

 liczba nowo zarejestrowanych podmiotów w rejestrze REGON wynosiła: 153  
w 2013 r., 150 w 2014 r.; 164 w 2015 r. i 149 w 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 123) 

Burmistrz Łęcznej wyjaśnił, że na poziom wskaźników dotyczących rozwoju 
gospodarczego Gminy Łęczna ma wpływ wiele czynników. Niewątpliwie największy 
wpływ ma sytuacja w Kopalni Węgla Kamiennego Bogdanka, z którą związanych 
jest zawodowo wielu mieszkańców Łęcznej. Dotyczy to nie tylko zatrudnienia w 
samej kopalni, ale także w przedsiębiorstwach świadczących usługi na rzecz 
kopalni. Stosunkowo duże dochody pracowników pozwalają również na rozwój 
handlu i usług dla mieszkańców. Z kolei na rozwój tych dziedzin życia 
gospodarczego znaczący wpływ mają działania Gminy związane z tworzeniem 
infrastruktury, w tym szczególnie infrastruktury drogowej. 

 (dowód: akta kontroli str. 282-283) 

 

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

NIK zwraca uwagę, że Gmina do 25 maja 2016 r., tj. do dnia obowiązywania 
Strategii 2009-2020, nie podjęła działań istotnych z punktu widzenia wspierania 
rozwoju gospodarczego, takich jak: wytyczenie na obszarze Gminy strefy biznesu, 
przygotowanie oferty inwestycyjnej pod inwestycje trwałe o charakterze 
turystycznym, opracowanie biznes planu związanego z wprowadzeniem pakietu 
produktów turystycznych na rynek, dostosowanie rolnej przestrzeni produkcyjnej do 
ekologiczno-urbanistycznych potrzeb Gminy. Również w przypadku Strategii  

                                                      
44 Różnica między podmiotami zarejestrowanymi i wyrejestrowanymi w Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  



 

19 

2016-2025, pomimo że minął rok jej obowiązywania, nie podjęto żadnych działań  
w celu realizacji zadań, które mieszczą się w celu operacyjnym Wzmocnienie 
efektywności lokalnej gospodarki, dotyczących m.in.: wsparcia oraz promocji 
przedsiębiorczości, stworzenia systemu obsługi inwestora, ułatwienia dostępu do 
kapitału i doradztwa. 

(dowód: akta kontroli str. 31-112) 

Burmistrz Miasta wyjaśnił m.in, że zaplanowany cel strategiczny Gmina stworzona 
dla przedsiębiorczości, w tym w zakresie turystyki został częściowo osiągnięty przy 
pomocy wybranych zamierzeń infrastrukturalnych, które mają kluczowe znaczenie 
dla budowania tożsamości Łęcznej oraz jej atrakcyjności, a przez to dają szansę na 
rozwój przedsiębiorczości opartej o turystykę. Było to także zgodne z oczekiwaniami 
mieszkańców, którzy w czasie ankietyzacji na etapie tworzenia Strategii najczęściej 
wskazywali drogi i obiekty infrastruktury turystycznej, jako priorytetowe działania 
samorządu. Należy też zwrócić uwagę, że co prawda Gmina Łęczna jest inicjatorem 
Strategii, ale nie oznacza to, że wszystkie zamierzenia w niej wskazane powinny 
być realizowane tylko przez stronę samorządową. Szerokie pole możliwości otwiera 
się dla stowarzyszeń i fundacji, przedsiębiorców oraz innych podmiotów.  

(dowód: akta kontroli str. 188-190) 

W ocenie NIK, efektami rzeczowymi działań podjętych przez Gminę na rzecz 
realizacji zadań określonych w dokumentach strategicznych dotyczących wspierania 
przedsiębiorczości, były przede wszystkim inwestycje infrastrukturalne, w tym 
drogowe, które służą pośrednio poprawie warunków do prowadzenia działalności 
gospodarczej i zwiększeniu atrakcyjności Gminy dla potencjalnych inwestorów. 
Poza ww. zadaniami, w okresie objętym kontrolą, Gmina nie wykazała inicjatywy  
w zakresie realizacji projektów określonych w celu operacyjnym Wzmocnienie 
efektywności lokalnej gospodarki, które uwzględniają również narzędzia mające 
bezpośredni wpływ na tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości. 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny 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 zamieszczenie na stronie internetowej Gminy 
aktualnych MPZP.  

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 uwag i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

 

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