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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie 

Kontroler Piotr Kwaśniak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  
do przeprowadzenia kontroli nr LLU/114/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 2-3) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy Mełgiew, 21-007 Mełgiew, ul. Partyzancka 2, (dalej: Urząd) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

 
 
 
 
 

Okres objęty 
kontrolą 

 
 

Ryszard Podlodowski – Wójt Gminy Mełgiew (dalej: Wójt) od 8 grudnia 2014 r. 
Poprzednio, od 1990 r., Wójtem był Wacław Motyl. 

 (dowód: akta kontroli str. 4-5) 
 

2014-2017 (do dnia zakończenia czynności kontrolnych, tj. do 20 września 2017 r.)1. 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli (dalej: NIK)2, Gmina Mełgiew (dalej: Gmina), 
posiadała i wdrażała instrumenty wspierające przedsiębiorczość na jej terenie. 

Podstawowym dokumentem planistycznym Gminy w okresie objętym kontrolą była 
Strategia Rozwoju Gminy3 (dalej: Strategia), w której określono m.in. cele 
strategiczne i operacyjne, w tym w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. W badanym 
okresie Gmina realizowała inwestycje infrastrukturalne, w tym drogowe, służące 
pośrednio poprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej i zwiększaniu 
jej atrakcyjności z punktu widzenia potencjalnych inwestorów.  

W latach 2014-2017 Rada Gminy uchwaliła niższe stawki w podatku od 
nieruchomości oraz od środków transportowych, w stosunku do stawek określonych 
na podstawie ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych4. Było 
to korzystne dla podmiotów gospodarczych z terenu Gminy i skutkowało wzrostem 
powierzchni budynków zajętych pod działalność gospodarczą, a także 
zwiększeniem możliwości przewozowych zaplecza transportowego. 

W obowiązujących na terenie Gminy miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego zostały uwzględnione tereny przeznaczone pod działalność 
gospodarczą. Ich obszar, w latach objętych kontrolą, zwiększył się z 279 ha do 327 
ha (tj. około 3% obszaru Gminy).  

Pracownicy Urzędu informowali przedsiębiorców, wyrażających zainteresowanie 
pozyskaniem środków finansowych, m.in. o możliwości zapoznania się ofertą 

                                                      
1  W przypadkach koniecznych, 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. 
3 Pierwotnie przyjęta na lata na lata 2007–2015, a następnie aktualizowana na lata 2016–2022.  
4 Dz. U. z 2016 r. poz. 716, ze zm.  
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Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Dolina Giełczwi”, obejmującej obszar 
Mełgwi. Urząd prowadził też akcje promocyjno-szkoleniowe oraz informacyjne wśród 
potencjalnie zainteresowanych mieszkańców świadczących m.in. usługi turystyczne, 
w tym agroturystyczne np. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 

W Gminie nastąpiła poprawa podstawowych wskaźników dotyczących rozwoju 
gospodarczego. Zmniejszył się poziom bezrobocia, wzrósł poziom dochodów 
własnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wzrosła także liczba nowo 
zarejestrowanych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.  

Stwierdzone w kontroli nieprawidłowości polegały na niezorganizowaniu systemu 
monitorowania realizacji Strategii na lata 2007-2015 oraz 2016-2022. Dla celów 
strategicznych i operacyjnych wskaźniki wykonania działań określono jedynie 
z nazwy, nie podając ani ich wartości bazowych, ani docelowych. W latach 2007-
2015 nie powołano także Komitetu ds. Strategii Rozwoju Gminy, którego zadaniem 
miało być jej monitorowanie i wdrażanie. Poza tym, od 2007 r. do zakończenia 
niniejszej kontroli, nie utworzono w Urzędzie referatów przewidzianych w Strategii, 
które powinny m.in. określić szczegółowe terminy wykonania poszczególnych zadań 
w niej zawartych oraz wskaźniki osiągnięcia zakładanych efektów. Zdaniem NIK 
utrudnia to monitorowanie postępu i ocenę ryzyka niepowodzenia przyjętych 
założeń, określonych w dokumencie strategicznym. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Mełgiew jest gminą wiejską, położoną w województwie lubelskim w północnej części 
powiatu świdnickiego, w bezpośrednim sąsiedztwie Portu Lotniczego. Zajmuje 
powierzchnię 9.564 ha (20,4% powierzchni powiatu Świdnickiego) i wg stanu na  
31 lipca 2017 r. zamieszkiwały ją 9.383 osoby. Przez Gminę przebiegają dwa ważne 
szlaki komunikacyjne: Lublin-Zamość-Lwów oraz Lublin-Dorohusk-Kijów. Długość 
dróg należących do Gminy (drogi gminne) wynosi 128,2 km; w tym: 5,7 km to drogi 
wewnętrzne; 4,0 km - gruntowe; 71,1 km – drogi nieutwardzone  wzmocnione 
(żwirem lub żużlem) oraz 47,4 km – o nawierzchni bitumicznej.  

Na obszarze Gminy Mełgiew znajduje się ponad 1.600 gospodarstw rolnych. 
Przeważającą część powierzchni Gminy zajmują grunty pod zasiewami oraz łąki 
trwałe. Użytki rolne zajmują 6.203 ha, stanowiąc 91,9% powierzchni Gminy. Lasy 
i grunty leśne – 2,44% a pozostałe grunty – 5,66%. 

Na terenie Gminy nie występują obszary skoncentrowanego przemysłu. Działalność 
gospodarczą prowadzą głównie firmy usługowe i handlowe. Według stanu na  
3 sierpnia 2017 r. na terenie Gminy działalność gospodarczą prowadziły 474 
podmioty gospodarcze, głównie mikroprzedsiębiorstwa5.  

(dowód: akta kontroli str. 6-87) 

1. Warunki wspierania przedsiębiorczości w Gminie 

1.1. W Urzędzie nie było wyodrębnionej komórki organizacyjnej zajmującej się 
wyłącznie sprawami związanymi ze wspieraniem przedsiębiorczości. Realizacja 
zadań z tego zakresu, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym 
Urzędu6, należała do zadań Wydziału Organizacyjno–Administracyjnego. Do jego 
kompetencji należało m.in.: prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej; 
przygotowywanie decyzji w sprawie wydania zezwolenia dla przedsiębiorców na 
prowadzenie działalności we właściwych zakresach; prowadzenie i koordynacja 
spraw związanych z działalnością przedsiębiorstw i innych jednostek 

                                                      
5 Podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: CEIDG).  
6 Wprowadzony zarządzeniem Wójta nr 1/2016 z 4 stycznia 2016 r.  
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organizacyjnych Gminy; opracowywanie i koordynacja działań przy sporządzaniu, 
uchwalaniu i dokonywaniu zmian studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Zadania te umieszczono w zakresach czynności trzech 
pracowników Urzędu. 

W badanym okresie Rada Gminy nie powołała Komisji zajmującej się zadaniami 
wspierania i funkcjonowania przedsiębiorczości.  

(dowód: akta kontroli str. 89-98, 112, 135-153) 

1.2. Podstawowym narzędziem planistycznym Gminy Mełgiew w kontrolowanym 
okresie była jej Strategia Rozwoju, stanowiąca długookresowy plan działania, 
określający podstawowe cele rozwoju i przyjmująca, niezbędne dla realizacji 
przyjętych zamierzeń rozwojowych, kierunki oraz priorytety działania (cele 
operacyjne i zadania). Strategia została uchwalona 6 stycznia 2009 r.7 na lata 2007-
2015, a następnie dostosowana do perspektywy finansowej Unii Europejskiej (dalej: 
UE) na lata 2014-20208. Strategia zawiera trzy zasadnicze części: diagnostyczną, 
strategiczną i wdrożeniową.  

Strategia na lata 2007-2015 zawierała wskazania do prowadzenia przez władze 
Gminy długookresowej polityki rozwoju społeczno-gospodarczego. Określono w niej 
cel nadrzędny, tj. Wysoka jakość życia mieszkańców gminy Mełgiew oraz cztery 
cele strategiczne, w tym dotyczące wspierania przedsiębiorczości, tj.: III cel 
strategiczny - Kształtowanie ładu przestrzennego i infrastrukturalnego oraz IV cel 
strategiczny - Wspieranie rozwoju gospodarczego Gminy9. W ramach III celu 
strategicznego wyodrębniono trzy cele operacyjne: 1) Poprawa stanu środowiska 
naturalnego, 2) Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności komunikacyjnej 
Gminy oraz 3) Wzrost jakości infrastruktury w Gminie. Natomiast w ramach IV celu 
strategicznego wyodrębniono jeden operacyjny pn. Gmina przyjazna 
przedsiębiorcom. Wszystkim celom operacyjnym przypisano działania.  

W ramach celu IV wskazano m.in. takie działania jak: nadawanie charakteru 
proinwestycyjnego polityce Gminy; tworzenie klimatu dla rozwoju Gminy o silnym 
potencjale turystycznym; wspieranie tworzenia gospodarstw agroturystycznych. 

Podstawą do uchwalenia aktualizacji Strategii były zmiany, w stosunku do 
poprzednio obowiązującej, związane z koniecznością ujęcia w niej nowych treści, 
wynikających m.in. z nowych uwarunkowań i wyzwań rozwojowych Gminy, ewaluacji 
dotychczasowych efektów wdrażania strategii, aktualnych celów i priorytetów 
rozwoju polityki regionalnej na poziomie unijnym i krajowym, a także nowych 
możliwości wsparcia rozwoju samorządów lokalnych ze środków nowej perspektywy 
finansowej UE. Aktualizację Strategii przygotował zespół zadaniowy ds. 
opracowania strategii, składający się m.in. z Wójta i jego zastępcy, kadry 
kierowniczej Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy, radnych oraz 
przedstawicieli organizacji społecznych i gospodarczych. Konsultantami Strategii 
byli eksperci zewnętrzni, do których zadań należało m.in. nadzór nad koncepcyjną 
i merytoryczną stroną Strategii, prowadzenie wszystkich konsultacji społecznych 
oraz zredagowanie ostatecznej wersji dokumentu. W Strategii wskazano słabe 
strony Gminy, do których należały m.in.: trudny do osiągnięcia kompromis pomiędzy 
ochroną krajobrazu i ekologią a rozwojem przemysłu; skromne zasoby gruntów 
                                                      
7  Uchwała nr XX/107/09 Rady Gminy  Mełgiew w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Mełgiew na lata 
2007 – 2015. 
8 Uchwała nr XXVIII/187/17 z 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Strategii Rozwoju Gminy Mełgiew 
na lata 2016–2022”. 
9 Pozostałe dwa to: I cel strategiczny - Poprawa jakości życia w Gminie oraz II cel strategiczny - Wzmocnienie 
tożsamości gminy. 
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komunalnych, przydatnych dla rozwoju przemysłu i usług; niski standard dróg 
lokalnych i tranzytowych; słabo rozwinięta infrastruktura techniczna. Do mocnych 
stron zaliczono m.in.: korzystną strukturę wiekową ludności; dodatni przyrost 
naturalny; dodatnią migrację; dużą liczbę działających podmiotów gospodarczych 
i ich zróżnicowanie; przedsiębiorczość mieszkańców; dogodne położenie 
komunikacyjne.  

W zaktualizowanej Strategii, w pierwszym z trzech celów strategicznych pn. Rozwój 
gospodarki i rolnictwa na terenie gminy10 wskazane zostało pięć celów 
operacyjnych, tj.: 1) Aktywizacja przedsiębiorczości mieszkańców z naciskiem na 
rozwój turystyki i rolnictwa; 2) Rozwój lokalnych przedsiębiorstw poprzez 
zwiększenie aktywności innowacyjnej i współpracę sieciową; 3) Zapobieganie 
bezrobociu i wykluczeniu społecznemu; 4) Wzrost konkurencyjności gospodarstw 
rolnych i rozwój wsi; 5) Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy i wzrost 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez lokalne przedsiębiorstwa. 

Kluczowe działania Gminy Mełgiew, wg tej Strategii, miały być ukierunkowane na: 
stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości, gospodarki i rolnictwa prowadzącego do 
wzrostu zamożności jej mieszkańców; rozwój infrastruktury mający na celu poprawę 
jakości życia lokalnej społeczności; efektywne wykorzystywanie położenia 
w sąsiedztwie dużych miast takich jak Lublin i Świdnik; kreatywne wykorzystanie 
położenia Portu Lotniczego Lublin (w bezpośrednim sąsiedztwie Gminy Mełgiew); 
współpracę z sąsiednimi jednostkami samorządu terytorialnego (dalej: JST). 

Celom ujętym w Strategii nie przypisano konkretnych inwestycji, zadań lub działań, 
których realizacja miałaby służyć ich osiągnięciu. W tej sprawie Wójt wyjaśnił, że 
Strategie zostały opracowane w sposób, który poprzez realizację założonych celów 
miały za zadanie wskazanie kierunków w jakich powinna zmierzać Gmina, aby 
zapewnić sobie stały, zrównoważony rozwój, a jednocześnie dbać, aby 
mieszkańcom konsekwentnie polepszać warunki życia. Zdaniem Wójta Strategia 
Rozwoju nie zawiera precyzyjnej listy inwestycji do realizacji, ponieważ takie 
informacje umieszczane są w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która zawiera 
stale aktualizowane plany finansowe. Wskazanie konkretnych inwestycji, zadań lub 
działań w Strategii Rozwoju Gminy spowodowałoby, że Strategia bardzo szybko 
straciłaby swoją aktualność.  

W Gminie nie opracowano Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Planowe inwestycje 
zawarto w Wieloletniej Prognozie Finansowej11. 

(dowód: akta kontroli str. 6-85, 154-158) 

W Urzędzie opracowano dokumenty pn. Plany Odnowy Miejscowości. Zostały one 
przyjęte przez Radę Gminy Mełgiew na XXVI Zwyczajnej Sesji w dniu 13 lipca 
2012 r. dla sołectw: Franciszków, Jacków, Krępiec, Podzamcze, Dominów i Jacków 
na lata 2013-2019. Dokumenty te zakładały głównie wspieranie działań, mających 
wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich, poprzez m.in. 
zaspokajanie potrzeb społecznych miejscowej ludności. Są to dokumenty 
o charakterze planistyczno-strategicznym, ukierunkowane na tworzenie jak 
najkorzystniejszych warunków rozwoju m.in.: rolnictwa, przedsiębiorczości i życia 
mieszkańców. Określają cele i kierunki działań wraz z zadaniami inwestycyjnymi, 
służące zmniejszeniu różnic i dysproporcji, jakie występują na poziomie rozwoju 
obszarów wiejskich w stosunku do terenów  miejskich poprzez m.in.: rozwój 
agroturystyki, wdrożenie rolnictwa ekologicznego, stworzenie systemu skupu 

                                                      
10 Pozostałe dwa to: poprawa komfortu życia mieszkańców gminy oraz dbałość o środowisko naturalne i rozwój 
turystyki w gminie. 
11 Uchwała nr XXV/164/17 Rady Gminy Mełgiew z dnia 30 stycznia 2017 r. 



 

5 

i odbioru płodów i przetworów rolnych. W czasie niniejszej kontroli w Urzędzie trwały 
prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji12 Gminy Mełgiew na lata 2017-2022. 
Ich elementem było m.in. przeprowadzenie konsultacji społecznych tego Programu, 
wszczęcie procedury formalnego zbierania projektów, które po weryfikacji przez 
Lubelską Akademię Rozwoju i Urząd Gminy Mełgiew zostaną umieszczone 
w Lokalnym Programie Rewitalizacji.  
W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy13 Gmina zawarła Umowę 
Partnerską z pięcioma gminami, w której określono zadania dla jej członków, tj.: 
Mełgwi, Piask, Wólki, Gorzkowa, Spiczyna i Rybczewic, a także użytkowników tego 
Programu, w tym Fundacji Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego, która 
odpowiedzialna była za rozwój przedsiębiorczości na terenie realizacji projektu. 
Dzięki istniejącemu systemowi dotacyjnemu, nowe firmy, istniejący przedsiębiorcy 
oraz organizacje pozarządowe, mające siedzibę na terenie jednej z gmin 
partnerskich projektu, miały szansę realizować projekty z zakresu tworzenia oferty 
turystycznej i usług okołoturystycznych14. W ramach ww. Programu realizowano 
w Gminie Mełgiew projekt pn. „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na 
Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim”.  

(dowód: akta kontroli str. 99-112, 131, 176-203) 

1.3. Od 2009 r. w Gminie obowiązywało Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego15 (dalej: Studium). Uchwałą nr XXIV/158/16 
Rady Gminy z 28 grudnia 2016 r. dokonano jego zmiany, której celem było m.in. 
podniesienie potencjału inwestycyjnego Gminy.  

(dowód: akta kontroli str. 113, 204-214) 

Na dzień 31 maja 2017 r. obowiązywały cztery miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego (dalej: MPZP), które obejmowały 99% powierzchni Gminy. W latach 
2014–2017 uchwalono jeden MPZP. W 2017 r. podjęto pięć uchwał o przystąpieniu 
do zmian MPZP oraz jedną o przystąpieniu do zmiany Studium.  

W obowiązujących MPZP uwzględniono tereny pod działalność gospodarczą, które 
stanowią około 3% obszaru objętego planami (327 ha). MPZP zostały udostępnione 
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (dalej: BIP) Urzędu Gminy. Studium 
i MPZP Mełgwi dostępne były na portalu mapowym Gminy pod adresem 
http://melgiew.e-mapa.net/, który od października 2016 r. umożliwiał m.in. 
precyzyjne wyszukanie działek, numerów domów, odczytanie tekstu i rysunków. 

Wójt Gminy podał, że Mełgiew jest w trakcie zmiany MPZP na podstawie uchwały  
Nr XXX/199/17 Rady Gminy z 30 czerwca 2017 r., polegającej na wyznaczeniu 
nowych terenów przemysłowo-usługowych o łącznej powierzchni ok. 88,5 ha. 

1.4. W okresie objętym kontrolą przedsiębiorcy z terenu Gminy zgłosili 66 wniosków 
o zmianę przeznaczenia terenu w MPZP w tym: 10 wniosków o przeznaczenie 
terenów na cele przemysłowe; 16 - o przeznaczenie na tereny usługowe;  
40 - o przeznaczenie na tereny mieszkaniowo-usługowe. Wnioski te dotyczyły 
obszarów, które w latach 2014–2017 nie były objęte zmianami MPZP oraz 
obszarów, dla których zostały podjęte uchwały o przystąpieniu do ich opracowania.  

                                                      
12 Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony 
w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni 
i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie 
gminnego programu rewitalizacji (art. 2 ust. 1 ustawy z 9 października 2015 r. o rewitalizacji – Dz.U. z 2017, poz. 
1023 ze zm.).  
13 Tzw. Fundusz Szwajcarski jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce 
w ramach pomocy dla 10 państw członkowskich Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r. 
14 https://ugmelgiew.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//25-11-2015_j3s_zrealizowane_projekty.pdf  
15 Przyjęte uchwałą nr XXIV/134/09 Rady Gminy Mełgiew z  15 maja 2009 r. 

http://melgiew.e-mapa.net/
https://ugmelgiew.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/25-11-2015_j3s_zrealizowane_projekty.pdf
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(dowód: akta kontroli str. 99-100, 113-114, 117, 204-214) 

1.5. W latach 2014–2017 (do 31 maja) Gmina zakupiła od prywatnych właścicieli 
grunty (osiem nieruchomości) o łącznej powierzchni 0,3306 ha za kwotę 184.343 
zł w celu realizacji inwestycji, tj. budowy dróg gminnych.  

 (dowód: akta kontroli str.115, 129, 370-378)  

W latach 2014–2017 (do lipca) tereny Gminy nie należały do specjalnej strefy 
ekonomicznej. Na terenie Gminy, ani w jej sąsiedztwie nie ma takiej strefy. 

(dowód: akta kontroli str. 116) 

1.6. W badanym okresie Gmina realizowała zadania inwestycyjne, które miały wpływ 
na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej, takie jak: budowa 
sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz budowa, remonty i modernizacja dróg. Od 
marca 2017 r. podjęto współpracę z Zarządem Województwa Lubelskiego przy 
przygotowaniu oferty inwestycyjnej dla terenów wokół Portu Lotniczego Lublin. 
W  odpowiedzi na zapytanie, skierowane przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubelskiego, dotyczące terenu pod inwestycje dla zagranicznego inwestora z branży 
magazynowo - logistycznej, została sporządzona oferta inwestycyjna i przekazana 
pocztą elektroniczną. 

(dowód: akta kontroli str. 108-109, 115-117, 240-285) 

Gmina posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną w zakresie: wodociągów 
(w 2015 r. korzystało 93% mieszkańców), telefonizacji (wg stanu na maj 2017 r. 
wszyscy mieszkańcy Gminy mają możliwość korzystania z Internetu) i gazownictwa 
(w 2015 r. 49,2% osób korzystało z tego rodzaju instalacji).  

(dowód: akta kontroli str. 6-87) 

W okresie objętym kontrolą Gmina nie realizowała inwestycji w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego, związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości.  

(dowód: akta kontroli str. 117)  

1.7. W latach 2014-2017 Rada Gminy dokonywała obniżenia górnych granic stawek 
podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Przykładowo, 
wprowadzone obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych  
w 2016 r.16 stawki podatku od środków transportowych wynosiły: od samochodu 
ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: powyżej 3,5 t do 
5,5 t włącznie - 811,60 zł; powyżej 5,5 t do 9 t włącznie - 1.353,94 zł; powyżej 
9 t i poniżej 12 t - 1.624,72 zł; od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego - 1.624,72 zł. Natomiast przyjęte na 2016 r. uchwałą nr XII/83/15 Rady 
Gminy z dnia 30 listopada 2015 r. stawki podatku były niższe odpowiednio  
o: 111,60 zł; 454,94 zł; 524,72 zł oraz 1.124,72 zł. 

 

W 2014 i 2015 r., na podstawie uchwały nr XIX/104/04 Rady Gminy z 7 grudnia 
2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości, w Gminie 
obowiązywały zwolnienia (dotyczące siedmiu rodzajów nieruchomości), które 
w swoim zakresie mogły mieć zastosowanie również do podatników prowadzących 
działalność gospodarczą, tj.: 1) od budynków i gruntów zajętych na potrzeby 

                                                      
16 M.P. poz. 735. 

http://nowylex.nik.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1440608&full=1
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udzielania świadczeń zdrowotnych oraz udzielania świadczeń farmaceutycznych17; 
2) od  budynków i gruntów użytkowanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

W związku z wprowadzeniem zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, 
które miały miejsce od 1 stycznia 2016 r.18 dokonano rewizji zwolnień na terenie 
Gminy, poprzez ograniczenie katalogu zwolnień w zakresie podatku od 
nieruchomości. W następstwie tych zmian Rada Gminy podjęła uchwałę nr XII/81/15 
z 30 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia ograniczonego katalogu zwolnień od 
podatku od nieruchomości (do czterech rodzajów nieruchomości). Po tej zmianie 
nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej zostały 
wyłączone z katalogu nieruchomości zwolnionych od podatku od nieruchomości. 

Uchwałą Nr XII/85/15 Rady Gminy z 9 listopada 2015 r. zrezygnowano z opłaty 
targowej.  

W latach objętych badaniem nie podejmowano uchwał w sprawie wprowadzenia ulg 
podatkowych dla nowych przedsiębiorców. 

(dowód: akta kontroli str. 118-130, 286-330) 

Stawki czynszu za lokale użytkowe, stanowiące mienie komunalne, ustalone zostały 
w zarządzeniach Wójta nr: 42/2010 z 6 września 2010 r. oraz 63.2015 z 2 lipca  
2015 r. W okresie objętym kontrolą realizowano 35 umów dzierżawy nieruchomości 
gruntowych, jedną umowę użyczenia nieruchomości gruntowej, jedną umowę 
sprzedaży nieruchomości wraz z budynkiem oraz 10 umów najmu lokali użytkowych 
będących własnością Gminy (w ich ramach nie stosowano dla przedsiębiorców 
preferencyjnych stawek wynajmu). W latach 2014-2017 (do 31 maja) Gmina nie 
dysponowała niewykorzystanymi lokalami użytkowymi, które mogłyby być 
przeznaczone dla przedsiębiorców. 

(dowód: akta kontroli str. 130-313, 135-153, 331-358) 

1.8. Gmina nie występowała z inicjatywą zakładania stowarzyszeń przedsiębiorców 
(nie była do tego zobowiązana).  

Od 2008 r. Gmina jest członkiem Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Dolina 
Giełczwi” (dalej: LGD) z siedzibą w gminie Piaski. Stowarzyszenie to jest 
partnerstwem trójsektorowym i jego członkami są przedstawiciele sektora 
publicznego, gospodarczego i społecznego. Jest dobrowolnym, samorządnym, 
trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych realizującym określone 
w statucie cele, dotyczące m.in.: promocji zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich, aktywizowania ludności wiejskiej, rozwoju turystyki, promocji zatrudnienia 
i aktywizacji zawodowej. Pracownicy Urzędu informowali zgłaszających się 
przedsiębiorców, zainteresowanych pozyskaniem środków zewnętrznych, do 
zapoznania się ofertą ww. LGD. Na stronie internetowej Urzędu, w zakładce 
„aktualności”, publikowano wszelkie informacji dotyczące działalności LGD, np.: 
o naborach wniosków, spotkaniach, programach dofinansowań itd.19. Urząd kierował 
także zainteresowanych przedsiębiorców do Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku 
celem uzyskania informacji w zakresie możliwości pozyskania środków finansowych 
zewnętrznych, np. na rozpoczęcie działalności gospodarczej.  

W dniu 30 marca 2015 r. Gmina przystąpiła do Porozumienia Gmin Lubelskiego 
Obszaru Funkcjonalnego (dalej: LOF)20 o współpracy w zakresie realizacji 

                                                      
17 Skorzystało z nich trzy podmioty prowadzące działalność gospodarczą.  
18 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych  
(Dz. U. z 2015r. poz.1045 ze zm.).  
19 http://melgiew.pl/1952-as-spotkanie-informacyjne-lgd-quotdolina-gielczwiquot.html  
20 W jego skład wchodzi kilkanaście gmin a liderem jest Miasto Lublin.  

http://melgiew.pl/1952-as-spotkanie-informacyjne-lgd-quotdolina-gielczwiquot.html


 

8 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (dalej: ZIT) w perspektywie finansowej UE 
2014–202021. ZIT to instrument przyczyniający się do realizacji strategii rozwoju 
miast i ich obszarów funkcjonalnych, poprzez realizację zintegrowanych projektów 
współfinansowanych z funduszy UE w ramach perspektywy finansowej na lata 
2014–2020. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne są przejawem wymiaru 
terytorialnego polityki spójności. Dzięki przystąpieniu do ZIT mieszkańcy Gminy 
i przedsiębiorcy z jej terenu mogą starać się o środki z funduszy europejskich.  

(dowód: akta kontroli str. 131, 160-163, 264-367) 

1.9. W okresie objętym kontrolą Gmina nie powołała i nie współuczestniczyła 
w powołaniu instytucji otoczenia biznesu, takich jak np. fundusz poręczeń 
kredytowych, czy fundusz pożyczkowy. W latach 2014–2017 nie wydatkowano 
środków finansowych, np. na kredyty, pożyczki, poręczenia finansowe dla 
przedsiębiorców oraz wsparcie dla początkujących przedsiębiorców w postaci 
bezzwrotnych pożyczek. 

(dowód: akta kontroli str. 132, 359-361) 

1.10. Gmina nie posiadała przygotowanej w sposób formalny oferty wsparcia dla 
początkujących przedsiębiorców. Jak wyjaśnił Wójt, działania Urzędu w zakresie 
udzielania wsparcia początkującym przedsiębiorcom polegały na udzielaniu 
informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Po otrzymaniu od 
innych instytucji materiałów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej 
Urząd rozpowszechniał je w sposób zwyczajowo przyjęty np. poprzez 
zamieszczenie informacji na stronie internetowej, tablicach informacyjnych Urzędu. 
Na oficjalnym portalu internetowym Gminy, zamieszczono link do portalu mapowego 
stanowiącego system informacji przestrzennej o Mełgwi oraz zakładkę pn. „Katalog 
firm”, gdzie można bezpłatnie zamieszczać dane kontaktowe i podstawowe informacje 
o firmie. Poza tym, w zakładce „Dla inwestora” znajdowały się informacje dla 
potencjalnych przedsiębiorców m.in. o: decyzjach środowiskowych, ogłoszeniach 
o przetargach, rozstrzygnięciach przetargów i ich unieważnieniach, a także innego 
rodzaju ogłoszenia i obwieszczenia. 
Na stronie BIP Gminy w zakładce „Jak załatwić sprawę w Urzędzie” – Działalność 
gospodarcza udostępnione były formularze oraz wnioski wykorzystywane w trakcie 
prowadzenia działalności gospodarczej.  

 (dowód: akta kontroli str. 132-133, 362-363) 

Gmina podejmowała działania promujące przedsiębiorczość, które - jak wynika 
z wyjaśnienia Wójta -  polegały na rozpowszechnianiu informacji otrzymywanych 
z Powiatowego Urzędu Pracy (dalej: PUP) wśród mieszkańców m.in. 
o organizowanych Targach Pracy, o szkoleniach i spotkaniach informacyjnych 
kierowanych do przedsiębiorców i osób bezrobotnych.  

Pracownicy Urzędu, w okresie objętym badaniem, uczestniczyli w 12 szkoleniach 
i warsztatach poświęconych wspieraniu przedsiębiorczości. 

(dowód: akta kontroli str. 133, 368-369) 

1.11. W okresie objętym kontrolą Gmina nie występowała z inicjatywą w zakresie 
rozpoznawania potrzeb kształcenia zawodowego pod kątem lokalnych 
przedsiębiorców. Wójt wyjaśnił, że Urząd nie miał zgłoszeń od przedsiębiorców 
z terenu Gminy w zakresie potrzeb związanych z brakiem na rynku pracy osób 
o określonych umiejętnościach lub kwalifikacjach.  

(dowód: akta kontroli str. 133) 

                                                      
21 Podstawa prawna - art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 
ze zm.). 
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1.12. W badanym okresie konsultacje społeczne w związku z pracami nad Lokalnym 
Programem Rewitalizacji odbyły się, jak wynika z wyjaśnienia Wójta, w sposób 
zwyczajowo przyjęty. Polegały one m.in. na upublicznieniu podstawowego materiału 
informacyjnego dotyczącego przedmiotu konsultacji na stronie internetowej Urzędu, 
ustaleniu grupy docelowej konsultacji, wysłaniu zaproszeń, w formie SMS, do 
mieszkańców i umieszczeniu zaproszenia na tablicach ogłoszeń w 21 sołectwach.  

(dowód: akta kontroli str. 133, 379-381, 388-389) 

1.13. W latach 2014–2017 corocznie, w ramach utworzonego funduszu sołeckiego, 
na podstawie wniosków mieszkańców 21 sołectw formułowano zadania do 
wykonania. Dotyczyły one głównie modernizacji, rozbudowy lub budowy szeroko 
pojętej infrastruktury. Wnioskowane inwestycje zamykały się kwotami od 328 tys. zł 
do 404 tys. zł w ramach rocznych planów wydatków.  
W ww. okresie przedsiębiorcy nie składali takich wniosków. 

(dowód: akta kontroli str. 133-134, 393-406) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie, nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
NIK zwraca uwagę, że brak sformalizowanych zasad przeprowadzania konsultacji 
społecznych, wynikających z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym, utrudnia nadzór nad prawidłowością ich wykonania w ramach 
opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji.  

 
W okresie objętym kontrolą Gmina podejmowała działania mające na celu tworzenie 
warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości na jej terenie22. 
W opracowanych przez Gminę dokumentach strategicznych dla jej rozwoju, wskazane 
zostały m.in. cele dotyczące rozwoju przedsiębiorczości. Rada Gminy uchwalała 
obniżone, w stosunku do maksymalnych, stawki od podatku od nieruchomości oraz od 
środków transportowych. Gmina wspierała przedsiębiorców m.in. poprzez 
organizowanie spotkań i szkoleń poświęconych przedsiębiorczości, udzielanie porad 
dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej oraz zapewnienie dostępu do 
aktualnych informacji o bieżących wydarzeniach interesujących przedsiębiorców.  

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

2.1. Wskaźniki realizacji celów operacyjnych Strategii na lata 2007-2022 w zakresie 
wspierania przedsiębiorczości zostały określone jedynie z nazwy (nie przypisano im 
wartości liczbowych planowanych do osiągnięcia), na przykład: 

 długość zmodernizowanej drogi, 

 liczba samochodów przejeżdżających przez teren Gminy, 

 liczba nowych miejsc noclegowych, 

 liczba nowych lokali gastronomicznych, 

 liczba turystów, 

                                                      
22 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. 
 

Stwierdzone 

nieprawidłowości  

Uwagi dotyczące 

badanej działalności 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 

faktycznego 



 

10 

 powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku 
realizacji projektu, 

 liczba nowo powstałych i zmodernizowanych obiektów otoczenia biznesu, 

 liczba nowych podmiotów gospodarczych, 

 liczba nowych miejsc pracy, 

 udział gospodarstw prowadzących działalność pozarolniczą w ilości 
gospodarstw ogółem, 

 liczba zmodernizowanych i poddanych restrukturyzacji gospodarstw rolnych, 

 liczba firm działających w branży energetyki odnawialnej na ternie gminy, 

 liczba przedsiębiorstw wykorzystujących odnawialne źródła energii. 

Nie ustalono dla tych wskaźników wartości bazowych i docelowych. Wartości 
wskaźników nie wskazano również w innych dokumentach planistycznych Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 6-85, 111-112, 154-159) 

2.2. Sposób monitorowania Strategii na lata 2007-2015 został określony w jej 
częściach: Realizacja i Monitoring. Wg tego dokumentu jednostką Urzędu, 
odpowiedzialną za monitoring, miał być Referat ds. Promocji i Strategii. W celu 
zapewnienia wsparcia merytorycznego oraz uspołecznienia procesu monitoringu, 
Wójt Gminy Mełgiew miał powołać kilkuosobowy Komitet ds. Strategii, złożony  
z przedstawicieli władz samorządowych, środowisk gospodarczych oraz organizacji 
pozarządowych. Komitet, we współpracy z ww. Referatem, w oparciu o zapisy 
Strategii, miał określić szczegółowe terminy wykonania poszczególnych zadań oraz 
liczbowe wskaźniki osiągnięcia zakładanych efektów w ujęciu rocznym i docelowym. 
Referatu tego nie było jednak w ówcześnie obowiązującej strukturze organizacyjnej 
Urzędu. Nie został również powołany Komitet ds. Strategii. 

Odpowiedzialnym za wykonanie założeń ujętych w Strategii był Wójt, który miał 
przedkładać Radzie Gminy sprawozdania z realizacji celów strategicznych 
w podziale na kierunki działań i zadania. Ponadto, raz na cztery lata, Wójt miał 
przedkładać Radzie Gminy raport o stanie Gminy. Wójt wyjaśnił, że ww. 
sprawozdania były przedkładane Radzie Gminy w formie ustnej. Na każdej sesji 
Rada otrzymywała sprawozdanie, w postaci bieżących informacji, dotyczące 
realizacji poszczególnych etapów prowadzonych inwestycji. 

(dowód: akta kontroli str. 23-33, 135-140, 111, 157) 

2.3. Sposób monitorowania Strategii na lata 2016–2022 został określony 
w częściach: Wdrażanie i finansowanie oraz Monitoring i ocena realizacji Strategii. 
Za proces monitorowania i raportowania odpowiadać miał Referat Budownictwa, 
Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Gospodarki, który nie został 
jednak uwzględniony w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu, określonym 
zarządzeniem nr 1/2016 Wójta. Ocena postępów we wdrażaniu Strategii (wg jej 
założeń) miała być dokonywana w cyklu rocznym, na podstawie opracowanego 
raportu monitorującego, obejmującego analizę zebranych danych na bazie 
przyjętych wskaźników monitoringowych. Odpowiedzialnym za koordynację procesu 
monitorowania realizacji Strategii był, wg Strategii, Wójt Mełgwi wraz z podległym 
mu Urzędem Gminy. Dotyczyło to w szczególności przygotowania i wdrażania 
projektów wynikających z planu działań operacyjnych, a także zidentyfikowanych 
projektów kluczowych do realizacji do roku 2022. Instytucją wspomagającą Wójta 
i Urząd Gminy w procesie wdrażania Strategii została m.in. Rada Gminy, która miała 
zadbać o promocję i właściwe jej zrozumienie wśród społeczności lokalnej.   

(dowód: akta kontroli str. 77-85, 111-112, 141-153) 
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W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie, 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Niewypełnienie postanowienia Strategii, obowiązującej w latach 2007–2015, 
dotyczącego stworzenia systemu jej realizacji i monitorowania. Nie powołano 
Komitetu ds. Strategii Rozwoju Gminy, który we współpracy z Referatem ds. 
Rozwoju i Promocji, miał określać szczegółowe terminy wykonania poszczególnych 
zadań (które jednak nie zostały w sposób mierzalny określone w Strategii) oraz 
liczbowe wskaźniki osiągnięcia zakładanych efektów w określonej perspektywie 
czasowej. Nie utworzono również Referatu, który miał odpowiadać za 
monitorowanie Strategii. Wójt Gminy wyjaśnił, że pełni swoją funkcję od 2014 r. i nie 
może stwierdzić, jaki był zamysł jego poprzedników w kwestii powołania ww. 
Komitetu. Strategia została przyjęta i realizowana za poprzedniego wójta. Trudno 
powiedzieć dlaczego poprzednik nie utworzył w Urzędzie Referatu Rozwoju 
i Promocji. 

Wójt nie przedkładał również Radzie Gminy raportów o stanie realizacji tej Strategii, 
w wymaganym terminie - raz na cztery lata.  

 (dowód: akta kontroli str. 111, 154-159, 388-390) 

2. W Urzędzie nie utworzono Referatu Budownictwa, Ochrony Środowiska, 
Planowania Przestrzennego i Gospodarki, który wg Strategii na lata 2016–2022, 
miał być odpowiedzialny za proces jej monitorowania i raportowania. Nie 
sporządzono także, założonego w tej strategii, raportu z procesu jej monitorowania 
za 2016 r. ani innego dokumentu o podobnym charakterze. Oznacza to, że do czasu 
zakończenia niniejszej kontroli realizacja ww. Strategii nie była poddawana 
monitoringowi w formie określonej w tym dokumencie. W tej sprawie Wójt wyjaśnił, 
że z uwagi na przyjęcie Aktualizacji Strategii w maju 2017 r. monitoring nastąpi 
zgodnie z ustalonym cyklem monitorowania  w kolejnym roku. Obecnie 
zaplanowane są prace dotyczące przygotowania raportu, który zostanie przedłożony 
Radzie do końca 2017 r. Zadania określone dla Referatu Budownictwa, Ochrony 
Środowiska, Planowania Przestrzennego i Gospodarki będzie wykonywał Zespół ds. 
Monitoringu i Strategii koordynowany przez Kierownika Wydziału Organizacyjnego. 
W skład Zespołu będą wchodziły osoby pracujące na stanowiskach ds.: promocji 
gminy, ochrony środowiska i rolnictwa, planowania przestrzennego i budownictwa, 
infrastruktury drogowej oraz gospodarki odpadami komunalnymi. 

(dowód: akta kontroli str. 111-112, 154-157, 388-390) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że określone w Strategii Rozwoju Gminy 
wskaźniki służące ocenie postępu działań Gminy na rzecz realizacji celów Strategii 
nie miały przypisanej wartości początkowej i docelowej, co jest niezbędne do 
obiektywnej oceny postępu i skuteczności realizowanych działań.  
 
W okresie objętym kontrolą nie zorganizowano systemu monitorowania realizacji 
Strategii i nie wdrożono zasad jej koordynowania. Dla poszczególnych celów 
strategicznych ustalono wskaźniki realizacji jedynie z nazwy, nie przypisując im 
wartości (początkowych i docelowych), co uniemożliwia rzetelną ocenę stopnia ich 
osiągnięcia. Oznacza to, że nie monitorowano wskaźników realizacji Strategii. 
W konsekwencji, Urząd nie identyfikował zagrożeń nieosiągnięcia założonych 
wskaźników lub celów. 
 

Stwierdzone 
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3. Działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości oraz efekty 
tych działań 

3.1. W  analizowanym okresie wzrosła liczba przedsiębiorców (osób fizycznych) 
działających na terenie Gminy: z 555 na koniec 2013 r. do 603 na koniec maja 
2017 r. (tj. o 8%). Według stanu na koniec 2013 r. liczba osób prawnych 
działających na terenie Gminy wyniosła 141, a na dzień 30 czerwca 2017 r. - 183, 
co oznacza wzrost o 30%23. 

(dowód: akta kontroli str. 379-382) 

3.2. W zakresie realizacji celów Strategii dotyczących wspierania 
przedsiębiorczości, Gmina realizowała m.in. następujące zadania24: 

- podjęła działania w celu pozyskania terenów inwestycyjnych oraz urządzenia 
i uzbrojenia tych terenów w infrastrukturę techniczną, poprzez podjęcie przez 
Radę Gminy uchwał z 30 czerwca 2017 w sprawie sporządzenia zmian 
Studium i MPZP. Zmiany dotyczyły przeznaczenia terenów w bezpośrednim 
sąsiedztwie Portu Lotniczego Lublin w miejscowościach Janowice i Podzamcze 
na tereny usługowe i przemysłowe; 

- prowadziła akcje promocyjno-szkoleniowe i informacyjne wśród mieszkańców 
świadczących różnego rodzaju usługi, w tym w ramach Szwajcarsko–Polskiego 
Programu Współpracy, np. 19 marca 2015 r. przedstawiciele Urzędu Gminy 
uczestniczyli w spotkaniu w siedzibie PUP w Świdniku, którego celem było 
omówienie realizacji planowanego programu specjalnego „Motywacja 
i aktywizacja” oraz form wsparcia w ramach programu takich jak: prace 
interwencyjne, roboty publiczne, staże. W ramach Świdnickiego Forum 
Pracodawców, w dniach 5-9 września 2016 r., odbyły się spotkania lokalnych 
pracodawców i przedsiębiorców z terenu powiatu świdnickiego; 

- wspierała aktywizację przedsiębiorczości lokalnej poprzez udzielanie 
informacji25 o dostępnych środkach finansowych z Unii Europejskiej na rozwój 
oraz pomoc w załatwianiu przez przedsiębiorców spraw urzędowych; 

- przeprowadziła (23 lutego 2017 r.) szkolenia pn. „Zasady przyznawania 
płatności bezpośrednich” oraz wypełnianie wniosków o płatności w 2017 r. 
„PROW 2014–2020 – restrukturyzacja młodych przedsiębiorstw”;  

-  w 2015 r. uruchomiono komunikację publiczną łączącą miejscowości Lublin-
Świdnik-Mełgiew, mając na względzie m.in. ułatwienie dostępu osobom 
z terenu Świdnika i Lublina do lokalnych przedsiębiorców na terenie Gminy 
Mełgiew. 

Na terenie Gminy realizowane były także, spójne ze Strategią, przedsięwzięcia 
zgodne z Wieloletnią Prognozą Finansową i uchwałami budżetowymi, tj. m.in.: 

- wieloletni projekt pn. „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na 
Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim”, realizowany w latach 2011-
2017 (do 30 czerwca). Jego cele, tj. wspieranie przedsiębiorczości w oparciu 
o lokalne zasoby i potencjały oraz tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów 
na obszarach wiejskich, były realizowane w ramach 11 zadań, m.in.: Kreacja 
marki lokalnej poprzez promocję tradycji kulinarnych i wyrobów regionalnych; 
JARMARK SZLAKU Jana III Sobieskiego (zrealizowany przez Stowarzyszenie 
"Razem dla Krzesimowa"); Sobieszczanka – baza noclegowa z wypożyczalnią 

                                                      
23 Dane ze strony Banku Danych Lokalnych (https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/tablica).  
24 Poza inwestycjami infrastrukturalnymi, w rodzaju rozbudowy i modernizacji sieci drogowej lub wodociągowej. 
25 Przez pracownika Urzędu na stanowisku do spraw działalności gospodarczej. 

Opis stanu 

faktycznego 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/tablica
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rowerów na Szlaku Sobieskiego (zrealizowana w ramach gospodarstwa 
agroturystycznego); Zaadaptowanie oferty gastronomicznej do potrzeb Szlaku 
Jana III Sobieskiego (zrealizowane przez spółkę cywilną D.);  

- projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury w zakresie sieci 
wodociągowej na terenie Gminy Mełgiew” (projekt realizowany w latach 2016 – 
2020. Do połowy 2017 r. wykonano 154 mb sieci w miejscowości Nowy 
Krępiec); 

- projekt pn. „Współpraca JST jako czynnik rozwoju LOF” (projekt realizowany 
w latach 2014-2015). Jego głównym celem było zaplanowanie do końca 
pierwszego kwartału 2015 r. sprawnego intermodalnego połączenia 
miejscowości LOF (w tym Gminy Mełgiew) z centrum obszaru – Miastem 
Lublin26; 

- projekt pn. „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej 
w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie 
lubelskim” (projekt realizowany w latach 2014-2017)27. Projekt 
współfinansowany z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz ze środków krajowych. 
W jego ramach zrealizowano m.in. konsultacje społeczne dotyczące wykonania 
inwestycji pn. Rewitalizacja zespołu pałacowo parkowego w miejscowości 
Podzamcze (Gmina Mełgiew).  

(dowód: akta kontroli str. 89-112, 103-109, 115-116, 131,155-157, 176-
203, 407-424) 

3.3. W 2016 r. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zwiększyły się, w stosunku 
do 2015 r., o 396,7 tys. zł. W tym samym okresie wpływy z tytułu podatku od 
środków transportowych wzrosły o 21 tys. zł. Wynikało to ze zwiększenia: 
powierzchni nieruchomości zajętych pod prowadzenie działalności gospodarczej 
z 52,3 tys. m² do 57,8 tys. m² oraz zwiększenia się możliwości przewozowych 
zaplecza transportowego. 

(dowód: akta kontroli str. 387, 390-392) 

3.4. Liczba podmiotów gospodarczych, korzystających z ulg w podatku od 
nieruchomości, zmalała do dwóch w 2016 r., a w 2017 r. (do zakończenia kontroli) 
nie odnotowano ich w ogóle. Liczba podmiotów, korzystających z ulg w postaci 
umorzeń lub odroczeń w podatku rolnym i od nieruchomości wynosiła w 2014 r. – 6, 
a w 2015 r. – 19.  

(dowód: akta kontroli str. 118-130, 286-330) 

3.5. Efektem działalności inwestycyjnej Gminy w obszarze infrastruktury były: 
wykonanie nawierzchni na drogach - 3.270 mb; budowa dróg - 975 mb; 
modernizacja i remonty dróg - 11.037 mb; przebudowa dróg - 906 mb; wykonanie 
chodnika - 783 mb; budowa parkingu przy Urzędzie Gminy - 970 m2; rozbudowa 
infrastruktury w zakresie sieci wodociągowej - 704 mb. 

Na działania związane z rozwojem przedsiębiorczości (bez uwzględniania nakładów 
inwestycyjnych w postaci  budowy dróg, remontów wodociągów, itp.) Gmina 
wydatkowała: 9,3 tys. zł w 2015 r. i 9,4 tys. zł w 2016 r. Wydatki te poniesiono na 
działanie w ramach członkostwa w LGD. W latach 2014–2017 (do 31 maja) Gmina 
nie korzystała z innych, niż dochody własne, źródeł finansowania działalności 
związanej z rozwojem przedsiębiorczości.  

                                                      
26 http://www.projekty.lublin.eu/pl/content/wsp%C3%B3%C5%82praca-jst-jako-czynnik-rozwoju-lubelskiego-
obszaru-funkcjonalnego 
27 Liderem Projektu była Gmina Piaski. 
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(dowód: akta kontroli str. 99-134, 382-383) 

3.6. Analiza wskaźników i wybranych danych, dotyczących rozwoju gospodarczego 
Gminy za lata 2013-2016, wykazała, m.in., że w tym czasie: 

- zmniejszył się poziom bezrobocia (z 8,8% w 2013 r. do  7,6% w 2016 r.), 

- w każdym roku następował przyrost „netto” przedsiębiorstw zarejestrowanych 
w CEiDG (od 6 do 31), 

- rokrocznie wzrastały dochody własne Gminy w przeliczeniu na mieszkańca  
(od 1,9 tys. zł w 2014 r. do  2,2 tys. zł w 2016 r.), 

- saldo migracji wewnętrznej28 ludności, związane ze zmianą miejsca 
zamieszkania w obrębie kraju, zmniejszyło się ze 126 w 2013 r. do 96 
w 2016 r., 

- powierzchnia terenów gminnych wydzielonych pod strefy aktywności 
gospodarczej zwiększyła się z 279 ha w 2013 r. do 327 ha w 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 425) 

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

W ocenie NIK działania prowadzone przez Gminę w zakresie wspierania rozwoju 
przedsiębiorczości, jej położenie geograficzne w obrębie metropolii lubelskiej oraz 
czynniki makroekonomiczne wpłynęły na poprawę podstawowych wskaźników jej 
rozwoju gospodarczego. Spadł poziom bezrobocia oraz wzrosła liczba nowo 
zarejestrowanych podmiotów. Gmina realizowała inwestycje infrastrukturalne, 
głównie w zakresie drogownictwa, które miały wpływ na poprawę warunków i jakości 
prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli29, wnosi o zorganizowanie oraz wdrożenie systemu 
monitorowania Strategii Rozwoju Gminy Mełgiew. 

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. 

 

 

                                                      
28 Różnica pomiędzy napływem (zameldowania na pobyt stały) a odpływem (wymeldowania z pobytu stałego). 
29 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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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. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Lublin, dnia      16     października 2017 r.  

  

 Dyrektor 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli  

 

Piotr Kwaśniak 

w Lublinie 

Główny specjalista kontroli państwowej Edward Lis 

 

 

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

 

........................................................ 
Podpis Podpis 
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