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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 zakończenia czynności kontrolnych, tj. 11 sierpnia 2017 r.)1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontroler Janusz Gosik, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/112/2017 z dnia 11 lipca 2017 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy w Stężycy, Plac Senatorski 1, 
08-540 Stężyca (dalej: Urząd) 

 Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Zbigniew Chlaściak - Wójt Gminy Stężyca od 2002 r. 
(dowód: akta kontroli, str. 3-6) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli2, Gmina Stężyca (dalej: Gmina) podejmowała 
działania na rzecz wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na jej terenie, głównie 
w zakresie poprawy infrastruktury drogowej. Posiadała też koncepcję rozwoju 
przedsiębiorczości w sferze gospodarki pozarolniczej. 

Podstawowymi dokumentami strategicznymi Gminy, obowiązującymi w latach 2014 
– 2017 były: Strategia Rozwoju Gminy Stężyca na lata 2008-2015 (dalej: Strategia 
z 2008 r.) oraz Lokalna Strategia Rozwoju Gminy Stężyca na lata 2016-2023 
(dalej: Strategia z 2015 r.). W dokumentach tych wskazane zostały cele strategiczne 
i cele operacyjne, odnoszące się do wspierania i rozwoju przedsiębiorczości. Cele te 
były realizowane przede wszystkim poprzez inwestycje infrastrukturalne, w tym 
drogowe, służące poprawie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, 
a także zwiększające atrakcyjność Gminy dla potencjalnych inwestorów.  

W badanym okresie Gmina prowadziła stabilną politykę podatkową, również 
w stosunku do przedsiębiorców, utrzymując na stałym poziomie stawki podatku 
od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Urząd na stronie 
internetowej na bieżąco publikował informacje przydatne dla podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą.  

W latach 2014 – 2017 nastąpiła poprawa podstawowych wskaźników dotyczących 
rozwoju gospodarczego Gminy. W szczególności zmalało bezrobocie, wzrosła liczba 
działających podmiotów gospodarczych oraz wzrosły dochody własne w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca.  

Dla celów strategicznych i operacyjnych, określonych w Strategiach z 2008 r. 
i 2015 r., wskazano jedynie z nazwy wskaźniki ich realizacji, nie przypisując im 
żadnych wartości, ani bazowych ani docelowych, co może utrudniać monitorowanie 
postępu prac i dokonywanie ewentualnych korekt w przypadku stwierdzenia ryzyka 
nieosiągnięcia przyjętych założeń. Należy też zauważyć, że nie dokonywano 

                                                      
1 W koniecznych przypadkach badaniami zostały objęte zagadnienia, mające związek z przedmiotem kontroli, 
wykraczające poza te ramy czasowe. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie 
utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki 
w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

Ocena ogólna 
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corocznych ocen postępu we wdrażaniu Strategii z 2008 r. pomimo, że dokument 
ten zakładał działania w tym zakresie. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
Gmina Stężyca, na obszarze której znajduje się 17 miejscowości, zajmuje 
powierzchnię 116 km2 (11.678 ha). Według stanu na dzień 31 maja 2017 r. liczyła 
5.360 mieszkańców (2.679 kobiet i 2.681 mężczyzn). Dominujący rodzaj gruntów 
stanowiły użytki rolne, zajmujące 62,4% powierzchni Gminy oraz lasy - 19%. 
Powierzchnia terenów wydzielona pod strefy aktywności gospodarczej wynosiła 
134,79 ha (z tego 9,047 ha stanowiły tereny gminne, a 125,75 ha prywatne). 

(dowód: akta kontroli, str. 7, 26, 94, 102, 354, 356-357) 

1. Warunki wspierania przedsiębiorczości w Gminie 

1.1. W Urzędzie nie utworzono odrębnego stanowiska pracy do spraw wspierania 
przedsiębiorczości, współpracy i pomocy przedsiębiorcom. Jak wyjaśnił Wójt Gminy, 
nie utworzono takiego stanowiska z uwagi na ograniczenia kadrowe i finansowe, 
a zadania związane z rozwojem przedsiębiorczości wykonywane były przez 
pracownika prowadzącego sprawy związane z rejestracją działalności gospodarczej. 

Urząd nie opracował odrębnego schematu, dotyczącego obsługi inwestora (nie był 
do takich działań zobowiązany). Jak wynika z wyjaśnień Wójta, pracownicy mający 
w zakresie swoich obowiązków zadania związane z działalnością gospodarczą, 
zagospodarowaniem przestrzennym, naliczaniem podatków i ochroną środowiska 
współpracują ze sobą i udzielają niezbędnych informacji potencjalnym inwestorom. 

(dowód: akta kontroli, str. 235, 239-240, 290-303) 

Przy Radzie Gminy funkcjonowała Komisja Finansów, Budżetu, Rozwoju 
Gospodarczego i Współpracy z Sołectwami, która zajmowała się m.in. opiniowaniem 
projektów uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych, strategii rozwoju gminy 
oraz zmian w planie zagospodarowania przestrzennego i mienia gminnego. 

Przewodniczący Rady Gminy podał, że Wójt na bieżąco współpracował z ww. 
komisją, poprzez udział w każdym jej posiedzeniu, udzielając wszelkich informacji, 
o które komisja występowała. Wójt przygotowywał projekty uchwał w sprawach 
podatkowych oraz innych związanych z rozwojem gospodarczym Gminy. 

(dowód: akta kontroli, str. 147-148) 

1.2. Gmina posiadała uchwaloną przez Radę Gminy Strategię Rozwoju Gminy 
Stężyca na lata 2008-20153 oraz Lokalną Strategię Rozwoju Gminy Stężyca na lata 
2016-20234. 
W dokumentach tych zawarto: część diagnostyczną (obejmującą główne obszary 
rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy, z uwzględnieniem jej uwarunkowań, tj. 
słabych i mocnych stron oraz możliwych szans i zagrożeń rozwoju); wizję oraz 
główne kierunki rozwoju (z określonymi celami strategicznymi i operacyjnymi oraz 
przyjętymi kierunkami działań); system wdrażania strategii, finansowania oraz 
monitorowania. Przygotowanie obydwu strategii zostało poprzedzone analizą innych 
opracowań Gminy o charakterze strategicznym, konsultacjami społecznymi oraz 
badaniami ankietowymi przeprowadzonymi wśród mieszkańców.  

                                                      
3 Uchwała nr XV/83/2008 Rady Gminy Stężyca z dnia 16.04.2008 r. w sprawie uchwalenia strategii rozwoju 
Gminy Stężyca na lata 2008-2015.  
4 Uchwała nr XI/77/2015 Rady Gminy Stężyca z dnia 30.12.2015 r. w sprawie uchwalenia Lokalnej Strategii 
Rozwoju Gminy Stężyca na lata 2016-2023. 

Opis stanu 
faktycznego 
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W ww. strategiach podano, że najliczniej reprezentowaną dziedziną pozarolniczej 
działalności w Gminie są: handel hurtowy i detaliczny, przetwórstwo przemysłowe, 
budownictwo i transport oraz gospodarka magazynowa i łączność.  

W analizie SWOT5 do słabych stron Gminy zaliczono m.in.: niską atrakcyjność 
inwestycyjną i turystyczną oraz niski poziom kapitału społecznego. Z kolei jako atuty 
wskazano: korzystną lokalizację (przy drodze wojewódzkiej relacji Warszawa-Lublin 
i węźle kolejowym Dęblin), atrakcyjność środowiska przyrodniczego, dobre warunki 
do produkcji wysokiej jakości żywności.  

W Strategii z 2008 r. oraz w Strategii z 2015 r. określono po dwa jednakowe cele 
strategiczne: 1) poprawa efektywności lokalnej gospodarki i atrakcyjności 
turystycznej oraz 2) integracja społeczna i lepsza jakość kapitału ludzkiego. 
Dla pierwszego z tych celów wyznaczono po trzy takie same cele operacyjne, które 
odnosiły się do przedsiębiorczości, tj.: 

 wyposażenie Gminy w podstawową infrastrukturę poprawiającą jej atrakcyjność 
inwestycyjną i turystyczną, 

 zwiększenie dochodowości gospodarstw rolnych, 

 rozwój pozarolniczej sfery gospodarki. 
(dowód: akta kontroli, str. 14-146) 

Wdrażanie ww. celów strategicznych i operacyjnych - według Strategii z 2008 r. - 
miało się odbywać poprzez realizację kluczowych projektów, zidentyfikowanych 
i zaakceptowanych przez Radę Gminy w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (dalej: 
WPI), stanowiącym załącznik do tej Strategii. W latach 2008-2010 w WPI, w ramach 
pierwszego celu strategicznego (poprawa efektywności lokalnej gospodarki 
i atrakcyjności turystycznej), ujęto dwanaście zadań, dotyczących budowy: 
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, sieci wodociągowej oraz dróg gminnych 
o wartości ogółem 21.008,27 tys. zł. Natomiast na lata 2011-2013 zaplanowano 
budowę drogi gminnej (1.000 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli, str. 14-80) 

W Strategii z 2015 r. podano, że cele operacyjne będą osiągane poprzez realizację 
działań i kluczowych projektów zidentyfikowanych i zaakceptowanych przez Radę 
Gminy w Wieloletniej Prognozie Finansowej (dalej: WPF). W ramach pierwszego 
celu strategicznego i określonych dla niego celów operacyjnych, wyznaczono 
następujące kierunki działania oraz typy projektów służące osiągnięciu tych celów: 

 wyposażenie Gminy w podstawową infrastrukturę poprawiającą jej atrakcyjność 
inwestycyjną i turystyczną, m.in. poprzez: budowę i przebudowę dróg gminnych, 
budowę ścieżek rowerowych, rozwój infrastruktury turystycznej, modernizację 
stacji uzdatniania wody, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, budowę 
mikroinstalacji fotowoltaicznych, 

 zwiększenie dochodowości gospodarstw rolnych, m.in. poprzez: wspieranie 
instytucji otoczenia rolnictwa, rozwój rolnictwa ekologicznego, rozbudowę 
działów specjalnej produkcji rolnej, wspieranie procesu zwiększania powierzchni 
gospodarstw rolnych, 

 rozwój pozarolniczej sfery gospodarki, m.in. poprzez: aktywne wspieranie 
istniejących i potencjalnych przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków 
na rozwój; współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie tworzenia 
nowych miejsc pracy oraz w zakresie wykorzystania dostępnych budynków, 
które utraciły swoje funkcje, do rozwijania nowych działalności. 

                                                      
5 Podsumowanie mocnych i słabych stron Gminy wynikających z uwarunkowań wewnętrznych oraz szans 

i zagrożeń zdeterminowanych przez czynniki zewnętrzne. 
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W przyjętej uchwale Rady Gminy6 w sprawie WPF na lata 2016-2019 ujęto 
przedsięwzięcie7 dotyczące kompleksowej modernizacji systemu zaopatrzenia wodę 
na terenie Gminy, poprzez remont stacji uzdatniania wody w Stężycy i Brzezinach, 
na które przewidziano kwotę ogółem 4.341,2 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli, str. 81-146, 250-251) 

Gmina nie posiadała odrębnego programu rozwoju/wspierania przedsiębiorczości  
na jej terenie. Wójt wyjaśnił, że Gmina Stężyca jest typową gminą rolniczą, 
a działające na jej terenie podmioty gospodarcze są na ogół podmiotami 
jednoosobowymi z wyjątkiem kilku podmiotów, które zatrudniają od kilku 
do kilkudziesięciu osób. Ponadto przedsiębiorcy nie zwracali się do Urzędu Gminy 
o współpracę i wspieranie przedsiębiorczości. 

(dowód: akta kontroli, str. 234, 239) 

1.3. Według stanu na koniec lipca 2017 r. na obszarze Gminy Stężyca 
obowiązywało sześć Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 
(dalej: MPZP), uchwalonych w latach 2003-20158, obejmujących 100% powierzchni 
Gminy. MPZP zostały zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu. 

Gmina posiada, od 2008 r., Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego (dalej: SUiKZP)9. W 2017 r. dokonano oceny aktualności SUiKZP 
oraz MPZP, obowiązujących na obszarze Gminy Stężyca. Na podstawie tej oceny 
Rada Gminy przyjęła 31 maja 2017 r. uchwałę nr XXI/139/2017, w której stwierdziła 
aktualność zmian dokonanych w ww. dokumentach. Ponadto dopuściła możliwość 
ich zmieniania, zgodne z aktualnymi potrzebami Gminy, a także sporządzania 
nowych MPZP, nie wymagających zmiany Studium. 

(dowód: akta kontroli, str. 168-233, 234, 239, 341-354) 

1.4. Gmina w latach 2014-2017 nie podejmowała działań w celu pozyskania gruntów 
od prywatnych właścicieli pod zagospodarowanie inwestycyjne. 

(dowód: akta kontroli, str. 235, 240) 

W okresie objętym kontrolą, tereny Gminy nie były włączone do Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej (dalej: SSE). Wójt wyjaśnił m.in., że Gmina nie posiada odpowiednich 
terenów, które mogłyby być włączane do obszarów SSE. (…) Ponadto grunty 
stanowiące własność gmin lub innych podmiotów mogą być włączone do strefy 
po spełnieniu przynajmniej jednego z następujących kryteriów: innowacyjności, 
klastrów, parków przemysłowych lub naukowych, stopnia uprzemysłowienia, stopy 
bezrobocia. 

(dowód: akta kontroli, str. 236, 241) 

1.5. W okresie objętym kontrolą na terenie Gminy realizowano inwestycje, które 
służyły poprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej, takie jak: 
budowa i modernizacja dróg, budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz 
remont stacji uzdatniania wody. 

                                                      
6 Nr XII/78/2016 z 29.01.2016 r.  
7 Przewidziane jako projekt do realizacji w ramach celu operacyjnego dot. wyposażenia Gminy w podstawową 
infrastrukturę poprawiającą jej atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną. 
8 Przyjętych uchwałami Rady Gminy: nr VII/67/2003 z 14.05.2003 r. (zmieniono: Plan Przestrzennego 
Zagospodarowania Gminy Stężyca, zatwierdzony uchwałą nr XV/36/81 Gminnej Rady Narodowej w Stężycy 
z dnia 25 marca 1981 r. oraz Miejscowy Plan Szczegółowy Zagospodarowania Przestrzennego Ośrodka 
Gminnego w Stężycy, powołany uchwalą nr IX/60/91 Rady Gminy Stężyca z dnia 24 lipca 1991 r.), 
nr VIII/32/2011 z 28.09.2011 r.; nr X/68/2015 z 12.11.2015 r., nr VIII/31/2011 z 28.09.2011 r., nr X/66/2015 
z dnia 12.11.2015 r. i nr X/67/2015 z 12.11.2015 r. 
9 Przyjęte uchwałą nr XVIII/97/2008 Rady Gminy Stężyca z dnia 10.09.2008 r., zmienione uchwałą 
Nr IX/41/2015 z 25.09.2015 r.  
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(dowód: akta kontroli, str. 235, 240, 277-284, 304-305) 

Gmina Stężyca posiada: sieć wodociągową (z której korzysta 95% mieszkańców), 
sieć kanalizacyjną (w miejscowości Stężyca o długości 21,2 km), sieć gazową 
(do której dostęp posiadają mieszkańcy miejscowości Stężyca i częściowo 
miejscowości Długowola). Przez teren Gminy przebiega również sieć 
światłowodowa z dostępem do szerokopasmowego Internetu, sieć szkieletowa 
z punktami dystrybucji w miejscowościach Nadwiślanka oraz Paprotnia. Ponadto 
mieszkańcy korzystają z Internetu bezprzewodowego zapewnianego przez 
operatorów prywatnych.  

Przez teren Gminy przebiega droga wojewódzka Nr 801 relacji Warszawa-Puławy 
o długości 13 kilometrów, drogi powiatowe o długości 35 km (utwardzone) oraz drogi 
gminne o długości 76 km (utwardzone – 37,3 km). 

W badanym okresie do Urzędu Gminy nie wpłynęły oferty od prywatnych 
przedsiębiorców w sprawie możliwości działania w ramach partnerstwa publiczno-
prywatnego. 

(dowód: akta kontroli, str. 237, 242) 

1.6. Zasady nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania lub najmu na 
okres dłuższy niż trzy lata nieruchomości, wchodzących w skład gminnego zasobu 
nieruchomości, regulowała uchwała Nr XXIX/188/2005 Rady Gminy z dnia 25 maja 
2005 r. Zadania z tym związane wykonywał pracownik Urzędu zatrudniony na 
stanowisku ds. rolnictwa, leśnictwa, mienia komunalnego i gospodarki gruntami.  
W okresie objętym kontrolą realizowano dwie umowy dzierżawy nieruchomości 
będących własnością Gminy, z przeznaczeniem na sklep spożywczo-przemysłowy 
oraz składowisko odpadów stałych. 

(dowód: akta kontroli, str. 285-289, 297-298, 391-396) 

Wójt podał, że: Gmina nie wydzierżawiała i nie użyczała nieruchomości dla innych 
przedsiębiorców. Nie stosowała zwolnień i ulg na remont lokali objętych najmem. 
Wysokość stawki czynszu ustalana była pomiędzy stronami na zasadzie 
przeprowadzanych negocjacji na podstawie ww. uchwały Nr XXIX/188/2005. Stawka 
miesięcznego czynszu za lokal wynosiła 410 zł netto i nie została zmieniona 
od 2006 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 234, 239-241) 

Gmina dysponuje kilkoma nieruchomościami zabudowanymi, które potencjalnie 
mogą zostać wykorzystane do prowadzenia działalności gospodarczej, tj.: 

 budynkami po byłej szkole w Paprotni oraz w Brzeźcach, 

 budynkiem po byłym skupie zwierząt w Pawłowicach, 

 trzema budynkami po byłych punktach skupu mleka w Starej Rokitni, 
Pawłowicach i Zielonce, 

 budynkiem sklepowym w miejscowości Rokitnia Stara.  

 W kontrolowanych latach Urząd podejmował działania na rzecz zbycia 
nieruchomości w Paprotni, Pawłowicach i Rokitni Starej, jednak – jak wyjaśnił Wójt - 
pomimo ogłaszanych kilkakrotnie ustnych przetargów nieograniczonych na ich 
sprzedaż, nie znalazły one nabywców. 

(dowód: akta kontroli, str. 235, 240-241, 327-340) 

W kontrolowanych latach nie ustalono dla przedsiębiorców działających na terenie 
Gminy preferencyjnych stawek podatku od nieruchomości10 oraz od środków 

                                                      
10 Przyjęte uchwałami Rady Gminy: Nr XXV/165/2013 z 4.12.2013 r., XXXIII/230/2014 z 13.11.2014 r.; 
Nr X/53/2015 z 12.11.2015 r. i XVI/112/2016 z 25.11.2016 r. roczne stawki podatku: od gruntów związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów 
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transportowych11 i nie stosowano ulg podatkowych dla nowych przedsiębiorców. 
Jednocześnie obowiązujące w latach 2014-2017 stawki podatku od nieruchomości 
i od środków transportowych były niższe od górnych granic stawek kwotowych 
podatków ogłoszonych przez Ministra Finansów12 i nie były zmieniane13.  

 (dowód: akta kontroli, str. 235, 241, 306-319) 

1.7. W badanym okresie Gmina, poza zamieszczaniem na stronie internetowej 
Urzędu informacji przydatnych do prowadzenia działalności gospodarczej, nie 
prowadziła innych działań wspierających przedsiębiorców już funkcjonujących na jej 
terenie w zakresie: działań na rzecz absorbcji środków unijnych, pomocy przy 
aplikowaniu o nie, pomocy przy zakładaniu stowarzyszeń przedsiębiorców, pomocy 
w rekrutacji i szkoleniu pracowników z terenu Gminy, upowszechniania informacji 
w formie poradników dla przedsiębiorców, promocji dobrych praktyk np. poprzez 
organizację wizyt studyjnych, seminariów tematycznych, konsultacji i doradztwa 
prowadzonego przez praktyków, itp. 

Wójt wyjaśnił, że: przedsiębiorcy z terenu Gminy są członkami Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” (dalej: SLGD). 
Na wniosek SLGD w październiku 2015 r. odbyło się spotkanie fokusowe dotyczące 
rynku pracy. Do dyskusji zaproszeni zostali przedsiębiorcy, Wojewódzki Urząd 
Pracy w Lublinie, Powiatowy Urząd Pracy w Rykach oraz przedstawiciele 
samorządów. Podczas dyskusji omówiono zagadnienia związane z możliwościami 
zatrudnienia osób w istniejących i nowych firmach oraz z zakładaniem działalności 
gospodarczej, prowadzeniem wspólnych działań w zakresie podnoszenia 
kompetencji, rozwoju rynków zbytu i promocji. 

Gmina Stężyca jest członkiem SLGD, a jej przedstawiciele uczestniczyli w tym 
spotkaniu. 

(dowód: akta kontroli, str. 236, 241-242) 

Gmina Stężyca w badanym okresie nie współpracowała z organizacjami 
pozarządowymi działającymi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. 

(dowód: akta kontroli, str. 237, 242) 

Urząd nie organizował spotkań informacyjno-doradczych na temat dostępnych dla 
pracodawców form wsparcia finansowego, związanego z zatrudnieniem osób 
bezrobotnych oraz szkoleń dla osób zakładających własną działalność gospodarczą, 
w tym we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Rykach (dalej: PUP).  

Wójt podał, że: przedsiębiorcy z terenu Gminy Stężyca uczestniczyli w targach 
edukacji pracy, organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Rykach i PUP, 
podczas których pracodawcy przedstawiali oferty pracy bezpośrednio osobom 
poszukującym. W targach, które odbyły się w dniach 29.04.2014 r., 28.04.2015 r. 
oraz 26.04.2016 r. uczestniczyli również przedstawiciele organizacji pozarządowych 
oraz specjaliści z ZUS, PIP i Urzędu Skarbowego. Ponadto Urząd i pracodawcy 
z terenu Gminy uczestniczyli w dniu 24 kwietnia 2015 r. w konferencji, której 
tematem był „Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz wzrost poziomu ich 

                                                                                                                                       
i budynków wynosiły 0,80 zł od 1 m2 powierzchni; a od budynków lub ich części oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzanie takiej działalności – 18,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.  

11 Ustalone na podstawie uchwały Rady Gminy Nr XXV/168/2013 r. z 4.12.2013 r. oraz Nr X/54/2015  
z 12.11.2015 r. wynosiły, np.: 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 – 1.000 zł; od 9 t i poniżej 12 t – 1.200 zł.  
12  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). 
13 Roczne stawki podatku od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ustalone zostały na 10,00 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej (poza 2015 r. – gdzie wynosiły 10,50 zł). 
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innowacyjności” w ramach realizowanego przez powiat Rycki projektu „Wystartuj 
z biznesem – promocja powiatu Ryckiego narzędziem rozwoju lokalnego”. 

(dowód: akta kontroli, str. 237, 242) 

Na stronie internetowej Urzędu14 znajdowała się zakładka „kącik przedsiębiorcy” 
z podstroną „mikroporady”, na której m.in. zamieszczano informacje o dotacjach 
na założenie działalności gospodarczej oraz o dostępnych szkoleniach dla 
mieszkańców Gminy. Wójt wyjaśnił, że na stronie internetowej Gminy zamieszczane 
są regularnie informacje, jakie Urząd otrzymuje, przydatne przedsiębiorcom 
w prowadzeniu działalności gospodarczej.  
W Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczano m.in. dokumenty strategiczne 
i programowe Gminy oraz informacje o obowiązującym prawie lokalnym. 

(dowód: akta kontroli, str. 236, 242, 323-326) 

1.8. Gmina nie udzielała w badanym okresie wparcia finansowego przedsiębiorcom 
działającym na jej terenie. Nie była także zobowiązana i nie przygotowała oferty 
wsparcia dla przedsiębiorców początkujących. Według wyjaśnień Wójta 
początkujący przedsiębiorcy mieli możliwość zakupu niewykorzystanych 
nieruchomości gminnych. 

(dowód: akta kontroli, str. 236, 241) 

1.9. Gmina nie posiadała na swoim terenie szkół zawodowych i w związku z tym nie 
podejmowała działań na rzecz dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb 
przedsiębiorców działających na jej terenie. 

(dowód: akta kontroli, str. 235, 240) 

1.10. Gmina pozyskiwała od mieszkańców informacje na temat ich oczekiwań 
w zakresie poprawy warunków życia na corocznych zebraniach, które odbywały się 
w poszczególnych sołectwach. Na spotkaniach tych mieszkańcy zgłaszali wnioski 
i postulaty dotyczące zadań, które mogłyby być ujęte w budżecie Gminy. Dotyczyły 
one głównie poprawy infrastruktury drogowej, modernizacji świetlic wiejskich, 
oświetlenia ulicznego, budowy placów zabaw itp. Spotkania te odbywały się przed 
uchwaleniem budżetu Gminy. 

(dowód: akta kontroli, str. 237, 242-243) 

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

W ocenie NIK15 Gmina, w okresie objętym kontrolą stworzyła warunki na rzecz 
wsparcia rozwoju przedsiębiorczości. W przyjętych do realizacji Strategiach z 2008 
i 2015 roku wskazane zostały cele i zadania, których realizacja powinna skutkować 
poprawą warunków do prowadzenia działalności w sferze gospodarki. Opracowanie 
tych dokumentów poprzedzone zostało szerokimi konsultacjami. Poprzez stronę 
internetową Urzędu udostępniane były informacje przydatne przy prowadzeniu 
działalności gospodarczej.  

                                                      
14 http://www.gmina-stezyca.pl/ 

15 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 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

http://www.gmina-stezyca.pl/
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2. Organizacja monitoringu i oceny efektów wspierania 
przedsiębiorczości przez Gminę i wykorzystania tych ocen 
w modyfikacji realizowanych działań 

2.1. W Strategii z 2008 r. przyjęto, że instytucją odpowiedzialną za ogólną 
koordynację i monitorowanie procesu jej realizacji będzie Urząd Gminy. Zadanie to 
miało zostać powierzone Referatowi ds. Gospodarki Komunalnej odpowiedzialnemu 
za: 

 zbieranie i przekazywanie partnerom społecznym i gospodarczym informacji 
o dostępnych źródłach finansowania zewnętrznego (kierowanie potencjalnych 
beneficjentów do odpowiednich instytucji), 

 wyrażanie opinii co do zgodności proponowanych zmian w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego z zapisami strategii, 

 wydawanie opinii o zgodności planowanej inwestycji/zadania z zapisami strategii 
(w przypadku gdy taka opinia jest wymagana), 

 inicjowanie i koordynowanie opracowania średniookresowych dokumentów 
programowych (np. programu rozwoju bazy oświatowej, programu rozwoju usług 
społeczeństwa informacyjnego), 

 informowanie społeczności lokalnej o istnieniu strategii i obranych kierunkach 
rozwoju, a także o postępach i efektach jej wdrażania. 

Ocena postępów wdrażania ww. Strategii miała być dokonywana w cyklach 
rocznych, na podstawie przyjętego zestawu bazowych wskaźników.  

Dla celu strategicznego „poprawa efektywności lokalnej gospodarki i atrakcyjności 
turystycznej” były to: odsetek gospodarstw domowych utrzymujących się ze źródeł 
zarobkowych, poziom dochodów własnych gminy i liczba gospodarstw 
agroturystycznych. Natomiast wskaźniki realizacji celów operacyjnych (ogółem 10) 
dotyczyły m.in.: udziału dróg twardych w drogach gminnych ogółem; poziomu 
zwodociągowania i skanalizowania gminy; średniej wielkości areału gospodarstwa 
rolnego; liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na 1000 mieszkańców 
oraz liczby przedsiębiorstw działających w sektorze turystyki. 

Stwierdzono, że w latach 2014-2015 nie była dokonywana coroczna ocena 
postępów we wdrażaniu Strategii z 2008. 

(dowód: akta kontroli, str. 69-70) 

Urząd odpowiedzialny był również za ogólną koordynację i monitorowanie procesu 
realizacji Strategii z 2015 r. Określone w niej wskaźniki monitorowania dla celów 
operacyjnych, dotyczących przedsiębiorczości, zostały uzupełnione w stosunku do 
wskaźników ustalonych w Strategii z 2008 r., m.in. o: powierzchnie terenów rekreacji 
i wypoczynku; długość ścieżek rowerowych; powierzchnię terenów inwestycyjnych. 
Na 2019 r. przewidziane zostało opracowanie jednego raportu śródokresowego, 
zawierającego ocenę postępów we wdrażaniu ww. Strategii. Raport, oparty 
o przyjęte wskaźniki oraz analizę realizowanych projektów, miał stanowić przesłankę 
do prac nad aktualizacją Strategii. 

(dowód: akta kontroli, str. 145-146)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość, polegającą na niedokonywaniu corocznej oceny 
postępów we wdrażaniu Strategii z 2008 r., pomimo założenia przyjętego 
w rozdziale System monitorowania i oceny realizacji Strategii. W konsekwencji 
nieznany był stan realizacji przyjętych celów, w tym związanych ze wspieraniem 
przedsiębiorczości. 

Wójt w złożonym wyjaśnieniu podał, że: ocena postępów we wdrażaniu strategii była 
dokonywana w cyklu rocznym przy sporządzaniu sprawozdań do GUS oraz Urzędu 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Marszałkowskiego, w których wykazywano wskaźniki dotyczące: udziału dróg 
twardych w drogach gminnych ogółem, poziomu zwodociągowania i skanalizowania 
Gminy oraz procent osób korzystających z sieci gazowej […]. Z pozostałych 
wskaźników znana była liczba miejsc noclegowych, ponieważ w Urzędzie 
prowadzony jest rejestr kwater agroturystycznych. Ponadto stopień osiągania 
niektórych wskaźników jest monitorowany w trakcie składania sprawozdania 
z wykonania budżetu, w tym zrealizowanych inwestycji oraz sprawozdań 
kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.  

(dowód: akta kontroli, str. 390) 

Wskazany w powyższych wyjaśnieniach Wójta sposób dokonywania oceny 
postępów we wdrażaniu Strategii, zdaniem NIK, nie był tożsamy z tym, jakie 
przewidywała Strategia z 2008 r., wg której koordynacją i monitorowaniem jej 
realizacji winien zajmować się Referat ds. Gospodarki Komunalnej, którego jednak 
nie utworzono16. 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że zarówno w Strategii z 2008 r., jak 
i w Strategii z 2015 r., dla wskaźników monitorowania celu strategicznego i celów 
operacyjnych nie ustalono wartości bazowych oraz docelowych, co może utrudniać 
monitorowanie postępu prac i dokonywanie ewentualnych korekt w przypadku 
stwierdzenia ryzyka nieosiągnięcia przyjętych założeń.  

W ocenie NIK Urząd nie wywiązał się rzetelnie z obowiązku corocznego 
dokonywania oceny postępów we wdrażaniu Strategii z 2008 r., a dla przyjętych 
celów strategicznych i operacyjnych, określonych zarówno w Strategii z 2008 r., jak 
i z 2015 r. nie określono wartości bazowych oraz docelowych dla przyjętych 
wskaźników monitorowania. 

3. Działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości oraz efekty 
tych działań 

3.1. W latach 2008-2015, w ramach realizacji celu strategicznego oraz celów 
operacyjnych, określonych w Strategii z 2008 r., dotyczących wspierania 
przedsiębiorczości, zostało wykonanych dziewięć (z 13 planowanych) zadań. 
Dotyczyło to: 

 budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz robotami elektrycznymi - 
III etap realizacji w miejscowości Stężyca w latach 2009-2011 (wydatkowano 
4.717.809,40 zł, w tym ze środków UE 3.056.621,50 zł), 

 budowy sieci wodociągowej w m. Długowola, Piotrowice, Pawłowice, Paprotnia 
w latach 2008-2013 (3.618.296,30 zł, w tym ze środków UE 1.305.466,90 zł),  

 budowy w istniejącym pasie drogowym drogi gminnej Zielonka-Niwa Babicka 
od km 0+000 do km 2+010 w roku 2008 (93.992,46 zł), 

 budowy drogi gminnej Stężyca – Brzeźce w istniejącym pasie drogowym 
od ul. Dolnej w m. Stężyca do drogi powiatowej Błędowice – Brzeźce – Prażmów 
nr 0402L w latach 2008 i 2010-2012 (262.380,25 zł), 

 budowy dróg gminnych (ul. Piaskowa, ul. Cicha, ul. Sosnowa) i modernizacja 
ul. Ks. Prał. E. Bielińskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości 
Stężyca w latach 2009-2011 (3.974.712,40 zł, w tym ze środków UE – 
2.283.741,20 zł), 

 budowy drogi gminnej Brzeźce – Długowola w istniejącym pasie drogowym 
o długości 2600 m w 2013 r. (96.291,78 zł), 

 budowy drogi gminnej Rokitnia Nowa – Kletnia Nowa w istniejącym pasie 
drogowym o długości 1200 m w 2013 r. (67.416,30 zł), 

                                                      
16 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Stężycy, ustalony zarządzeniem Wójta Gminy Stężyca nr 21/2003 
z dnia 30.06.2003 r.; zmieniony zarządzeniem Wójta Gminy Stężyca nr 234/2006 z dnia 29.12.2006 r. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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 budowy drogi gminnej Rokitnia Stara – Kletnia Góry w istniejącym pasie 
drogowym o długości 2500 m w 2013 r. (55.165,50 zł), 

 budowy drogi gminnej w Paprotni – w istniejącym pasie drogowym o dł. 3700 m 
i szerokości 10 m w 2015 r. (wydatkowano 59.993,69 zł). 

(dowód: akta kontroli, str. 364-369) 

Działania podjęte w celu realizacji zadań dot. wspierania przedsiębiorczości, ujętych 
w Strategii z 2015 r. zrealizowane zostały dla celu operacyjnego: 
1) wyposażenie Gminy w podstawową infrastrukturę poprawiającą atrakcyjność 

inwestycyjną i turystyczną w zakresie: 

 budowy I odcinka drogi Stężyca-Długowola (w miejscowości Długowola) - łączna 
kwota wydatków wyniosła 60.057 zł, 

 budowy drogi w miejscowości Stężyca (ul. Polna) - 61.536 zł, 

 modernizacji stacji uzdatniania wody w m. Brzeziny - 129.901 zł, 

 utworzenie (w ramach budowy zintegrowanego systemu informacji i promocji 
turystycznej) oraz zamieszczenie na stronie internetowej Gminy zakładki 
umożliwiającej wirtualny spacer po jej terenie, 

2) zwiększenie dochodowości gospodarstw rolnych poprzez:  

 współpracę z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli 
w zakresie podnoszenia kwalifikacji rolników m.in. poprzez udostępnianie sal 
gminnych na szkolenia dotyczące prowadzenia i modernizacji gospodarstw, 

3) rozwój pozarolniczej sfery gospodarki w zakresie: 

 sprzedaży lokalu użytkowego i dwóch budynków, w tym w 2016 r. budynku po 
gimnazjum w celu utworzenia domu opieki dla osób starszych w Stężycy. 

 (dowód: akta kontroli, str. 284, 384-388) 

Gmina nie realizowała, do czasu zakończenia kontroli, działań określonych jako 
„aktywne wspieranie istniejących i potencjalnych przedsiębiorców w pozyskiwaniu 
środków na rozwój”, w tym m.in. w zakresie energetyki odnawialnej. 

Wójt wyjaśnił, że nie przystąpiono do działań w tym zakresie z powodu braku 
środków finansowych. Wskazał jednocześnie na inne działania podejmowane 
w ramach realizacji ww. celu operacyjnego, jak: dokonanie zmian w MPZP w celu 
uzyskania przez właścicieli gruntów koncesji i utworzenia kopalni piasku (nowe 
miejsca pracy), zbywanie nieruchomości, promowanie lokalnych produktów 
w ramach organizowanych przez Urząd cyklicznych imprez gminnych. 

(dowód: akta kontroli, str. 135, 386-388) 

3.2. Analiza wybranych wskaźników, dotyczących rozwoju gospodarczego Gminy 
wykazała, m.in., że:   

 zmniejszył się poziom bezrobocia: z 9% w 2013 r. do 6% w 2016 r., 

 liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych przypadających na 10.000 
mieszkańców wzrosła z 776 w 2013 r. do 875 w 2016 r.,  

 wzrosła liczba nowo zarejestrowanych podmiotów w rejestrze REGON 
z 256 w 2013 r. do 279 w 2016 r.,  

 systematycznie, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wzrastały dochody 
własne Gminy (z 1.273,97 zł w 2013 r. do 1.631,81 zł w 2016 r.) oraz dochody 
z PIT (z 406,22 zł do 538,50 zł), przy jednoczesnym spadku dochodów z CIT 
(z 1,57 zł w 2013 r. do 1,48 zł w 2016 r.), 

 zmalała powierzchnia terenów gminnych wydzielonych pod strefy aktywności 
gospodarczej (z 10,71 ha w 2013 r. do 9,047 ha w 2016 r.), natomiast zwiększyła 
się powierzchnia terenów prywatnych wydzielonych pod te strefy (z 74,11 ha 
do 125,75 ha.), 
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 wystąpił przyrost „netto” przedsiębiorstw, tzn. różnica między podmiotami 
zarejestrowanymi i wyrejestrowanymi (w CEiDG) wynosiła w latach 2013-2016 
odpowiednio: -7, 6, 4 i 9; 

 zmniejszyła się liczba przedsiębiorstw zawieszonych (z 29 w 2013 r. do 27 
w 2016 r.). 

(dowód: akta kontroli, str. 356-357) 

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

W ocenie NIK Gmina Stężyca uzyskała pozytywne efekty podejmowanych działań 
na rzecz wspierania przedsiębiorczości. Zwiększyła się ilość i jakość dróg gminnych. 
Nastąpiła poprawa podstawowych wskaźników dotyczących rozwoju gospodarczego 
Gminy. Zmniejszeniu uległ poziom bezrobocia, wzrosła liczba podmiotów 
gospodarczych oraz wysokość dochodów własnych w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca.  

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 Kontroli17 
kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie 
umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni 
od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK 
w Lublinie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwagi. 

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  9 października 2017 r.  

 
 

Dyrektor 

Kontroler 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 
Edward Lis 

Janusz Gosik 
Specjalista kontroli państwowej 
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Podpis Podpis 

 
  

  
 

                                                      
17 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, zwana dalej: ustawą o NIK. 
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