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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 Poznaniu 

Kontroler Irena Wróblewska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/90/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.  

(dowód: akta kontroli, str. 1-3) 

Jednostka 

kontrolowana 

Urząd Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn (dalej: Urząd). 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Jan Nowak, Wójt Gminy. 

(dowód: akta kontroli, str. 4) 
 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, Urząd mimo przyjęcia podstawowych dokumentów 
strategicznych oraz określenia celów, projektów i zadań w kierunku rozwoju gospodarczego 
Gminy, jedynie w ograniczonym zakresie podejmował działania wspierające 
przedsiębiorczość. W okresie objętym kontrolą działania te dotyczyły głównie realizacji 
inwestycji infrastrukturalnych, w tym drogowych, służących pośrednio poprawie warunków 
prowadzenia działalności gospodarczej i zwiększaniu swojej atrakcyjności dla potencjalnych 
inwestorów. Zadania do realizacji w zakresie wspierania przedsiębiorczości zdefiniowano co 
prawda w Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2014-20202, (dalej Strategia Rozwoju 
Gminy), określającej cele strategiczne i operacyjne w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, 
nie wprowadzono jednak monitoringu realizacji tej Strategii. W efekcie nie analizowano 
i nie oceniano stopnia wykonania zadań Strategii i skuteczności podejmowanych działań. 
Nie definiowano także czynników, które miały wpływ na brak lub opóźnienia w realizacji 
zadań. Przyczyną tego było niepowołanie zespołu sterującego, którego zadaniem miało być 
monitorowanie i skuteczne wdrażanie Strategii. 
Gmina nie korzystała z możliwości wprowadzenia ulg i zwolnień podatkowych. Stwierdzono, 
że Urząd mimo wniosku Agencji Rozwoju Regionalnego określonego w Raporcie oceny stanu 
przedsiębiorczości w Gminie Kawęczyn, nie opracował i nie wdrożył programu rozwoju 
przedsiębiorczości. Motywująca w tym zakresie była kontrola NIK, w wyniku której Wójt 
zadeklarował podjęcie działań w celu analizy realizacji zadań określonych w Strategii 
Rozwoju Gminy i przedstawienie Radzie Gminy raportu z przebiegu jej realizacji, 
opracowania projektu uchwały w zakresie ulg dla przedsiębiorców, utworzenie stanowiska 
ds. obsługi inwestora, podjęcie działań zmierzających do zakupu i przygotowania gruntów3 
pod inwestycje.  

 

 

 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje trzystopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
2 Uchwała Nr XLIV/247/2014 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy 
Kawęczyn.  
3 O powierzchni 0,5 do 1 ha  

Ocena ogólna 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Warunki wspierania przedsiębiorczości w gminie 

Gmina Kawęczyn4, o powierzchni 101,1 km2 (10.105 ha), położona przy południowo-
wschodniej granicy województwa wielkopolskiego, w powiecie tureckim, jest oddalona od 
dużych miast i centrów gospodarczo-administracyjnych. Sieć osadniczą tworzą 23 sołectwa 
obejmujące 26 miejscowości, zamieszkałą przez 53725 mieszkańców. Gmina ma charakter 
rolniczy, a użytki rolne zajmują 84,3% jej powierzchni6.  

(dowód: akta kontroli, str. 16, 17, 77-79) 

1.1. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Gminy7, sprawy z zakresu podejmowania 
działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i pozyskiwania lokalnych liderów; współpracy 
z podmiotami gospodarczymi na rzecz rozwoju lokalnego; wspierania lokalnych inicjatyw 
w zakresie tworzenia stowarzyszeń, fundacji i organizacji społecznych należały do zadań 
inspektor ds. promocji, kultury i rozwoju gminy. 

W urzędzie gminy nie opracowano schematu obsługi inwestora. Obsługa inwestora 
przebiegała według ogólnie przyjętych w urzędzie zasad: inwestor kontaktuje się drogą 
mailową ze stanowiskiem obsługi interesanta; po wydrukowaniu wniosku i zadekretowaniu 
przez Sekretarza Gminy sprawa do załatwienia była kierowana do odpowiedniego 
pracownika; w przypadku osobistego kontaktu w punkcie informacyjnym Urzędu, inwestor 
kierowany był do odpowiedniego pracownika.  

(dowód: akta kontroli, str. 18, 19) 

Od 2014 r. w Radzie Gminy działały: komisja rolnictwa ochrony środowiska, zaopatrzenia 
i usług, do zadań której należały sprawy z zakresu działalności gospodarczej oraz komisja 
planu gospodarczego, budżetu, gospodarki komunalnej i porządku publicznego, do zadań 
której należały sprawy z zakresu promocji gminy i gospodarki nieruchomościami. 
Z protokołów posiedzeń komisji obecnej kadencji wynika, że zajmowały się one 
zagadnieniami dotyczącymi przedsiębiorczości, np.: wsparcie finansowe przez gminę 
Kawęczyn gminy miejskiej Turek na współfinansowanie projektu „Partnerstwo lokalne 
na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego”; dyskusja nt. pozyskania 
środków na modernizację i przebudowę dróg gminnych; wyrażenie zgody na najem 
pomieszczeń dla centrum rehabilitacji; zmiany MPZP; przyjęcia Zintegrowanej Strategii 
Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu Tureckiego na lata 2015-2025. 

(dowód: akta kontroli, str. 373-462) 

1.2. Podstawowym dokumentem planistycznym Gminy z elementami ukierunkowanymi 
na rozwój przedsiębiorczości była Strategia Rozwoju Gminy. 

W ww. Strategii Rozwoju Gminy, jeden z trzech celów strategicznych8, w ramach celu 
operacyjnego pn. „rozwój przedsiębiorczości na terenie Gminy”, przewidywał w latach 
2014-2020 realizację następujących zadań wspierających przedsiębiorczość: utworzenie 
w 2017 r. gminnego inkubatora przedsiębiorczości; przygotowanie - począwszy od 2017 r. - 
gminnego terenu pod aktywizację gospodarczą9; przygotowanie w 2015 r. uchwały 
dotyczącej systemu preferencji dla przedsiębiorców w gminie; wdrożenie w 2017 r. 
elektronicznego systemu komunikacji obywatel-administracja publiczna (e-puap) oraz 
przygotowanie miejscowych planów zagospodarowania terenu w latach 2016-202010. 
Strategia Rozwoju Gminy obejmowała też etapy procesu jej monitorowania, zestaw 
wskaźników osiągania celów Strategii oraz wzór protokołu sprawdzającego proces realizacji 
zadań w poszczególnych latach jej realizacji.  

(dowód: akta kontroli, str. 72-224) 

                                                      
4 Według stanu na 31 maja 2017 r.  
5 W tym 5308 na pobyt stały i 64 na pobyt czasowy.  
6 10,6% zajmują tereny leśne, a 5,1% - to pozostałe tereny. 
7 Podać datę i numer uchwały  
8 „wzmacnianie aktywności obywatelskiej, gospodarczej i rozwój kapitału ludzkiego” 
9 Łącznie 5 ha. 
10 Łącznie 5 sztuk; dalej MPZP. 
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Stratega Rozwoju Gminy była przygotowywana w pierwszym półroczu 2014 r., z aktywnym 
udziałem mieszkańców gminy, w tym przedsiębiorców, poprzez badania losowe 297 osób, 
dotyczące oceny różnych aspektów oceny jakości życia i funkcjonowania w gminie, estetyki 
miejsca zamieszkania, usług publicznych, zarządzania gminą, transportu i bezpieczeństwa. 
Prowadzono także spotkania otwarte dotyczące planowania strategicznego i opracowania 
analizy SWOT. Uczestniczyło w nich ponad 60 osób. Równolegle mieszkańcy wypowiadali 
się poprzez „wnioski inwestycyjne” mające na celu przedstawienie przez nich 
najistotniejszych zadań inwestycyjnych do realizacji. Wskazano w ten sposób zadania 
na kwotę ponad 30 mln zł. Konsultacje te służyły wypracowaniu celów strategicznych 
i operacyjnych Strategii Rozwoju Gminy. 

 (dowód: akta kontroli str. 213, 214) 

1.3. Gmina nie posiadała opracowanego programu rozwoju/wspierania przedsiębiorczości11, 
który - zgodnie z wnioskiem Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, określonym 
w Raporcie oceny stanu przedsiębiorczości w Gminie Kawęczyn z 2014 r. - miał być 
opracowany. Posiadała natomiast  narzędzia planistyczne i prawno-administracyjne, takie 
jak: program ochrony środowiska; plan gospodarki niskoemisyjnej, a także dokumenty 
strategiczne obejmujące swym zasięgiem powiat turecki, m.in. takie jak: koncepcja 
zagospodarowania przestrzennego obszaru powiatu tureckiego; program promocji terenów 
inwestycyjnych; studium transportowe dla obszaru powiatu tureckiego; zintegrowana 
strategia rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego na lata 2016-2020.  

(dowód: akta kontroli, str. 18, 72) 

Opracowany w 2014 r. dokument pn. Raport oceny stanu przedsiębiorczości w gminie 
zakresem swym obejmował: ocenę dotychczasowych działań związanych ze wsparciem 
lokalnej przedsiębiorczości; analizę SWOT; analizę czynników, które będą mieć wpływ 
na przedsiębiorczość w przyszłości. Ze sformułowanych w nim wniosków i rekomendacji 
na przyszłość wynikała potrzeba opracowania lokalnego programu rozwoju 
przedsiębiorczości w Gminie Kawęczyn oraz wykorzystanie wiedzy i doświadczenia 
instytucji otoczenia biznesu, jak Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie; Turecka 
Izba Gospodarcza; Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna; Turecki Inkubator 
Przedsiębiorczości czy Naczelna Organizacja Techniczna w Koninie. Na podstawie oceny 
aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Agencja sformułowała następujące 
wyzwania rozwojowe: zapewnienie przestrzennej, gospodarczej i społecznej spójności 
Gminy; rozwój przedsiębiorczości oraz efektywne wykorzystanie zasobów środowiska 
naturalnego i kulturowego. 

Wieloletni plan inwestycyjny zakładał m.in. przebudowę dróg gminnych; rozbudowę 
oświetlenia ulicznego; rozbudowę kanalizacji sanitarnej. 

MPZP objętych było 18 ha na 10106 ha ogólnej powierzchni, co stanowi 0,17% powierzchni 
gminy. MPZP z 2014 i 2016 r. obejmowały grunty będące własnością osób prywatnych, 
w tym 2 ha pod zabudowę usługową i 6 ha pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
z usługową nieuciążliwą. Gmina nie posiadała gruntów, będących w jej zasobie 
przeznaczonych pod działalność inwestycyjną.  

(dowód: akta kontroli, str. 215-217, 225-255, 581, 585) 

1.4. Z pozostałych dokumentów strategicznych obejmujących swym zasięgiem teren 
powiatu tureckiego wynikało, m. in., że cały powiat pod względem zasobów terenów 
inwestycyjnych wypadał niekorzystnie na tle województwa wielkopolskiego, mimo wysokiej 
atrakcyjności inwestycyjnej, o czym świadczy czwarte miejsce w Polsce pod względem 
napływu inwestycji zagranicznych w 2011 r. Gminy, w tym gmina Kawęczyn, osiągały jedne 
z najniższych wartości wskaźnika przedsiębiorczości w województwie, który dla gminy 
wynosił 70 firm na 1000 mieszkańców, przy średnim wskaźniku dla całego powiatu 
wynoszącego 98 firm na 1000 mieszkańców. W powiecie tureckim najmniej firm 
przemysłowych funkcjonowało m.in. w gminie Kawęczyn – 10 w 2013 r. na 1000 

                                                      
11 Inspektor odpowiedzialna za przygotowanie projektów programów wyjaśniła, że ze względu na duże zadaniowe obłożenie 
stanowiska program rozwoju przedsiębiorczości zostanie opracowany po utworzeniu stanowiska ds. obsługi inwestora. 
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mieszkańców w wieku produkcyjnym. Gmina, w Zintegrowanej Strategii Rozwoju 
Gospodarczego Gmin Powiatu Tureckiego na lata 2015-2025, deklarowała pod działalność 
gospodarczą 4,5 ha gruntów w czterech lokalizacjach, będących własnością osób 
prywatnych, nieuzbrojonych z możliwością przyłączenia mediów. Ze Zintegrowanej Strategii 
Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu Tureckiego na lata 2015-2025 wynikało, że już 
wówczas Wójt deklarował przygotowanie do końca 2014 r. projektu uchwały o pomocy dla 
inwestorów. Gmina w 2013 r. miała największy w powiecie udział dróg o nawierzchni 
twardej wynoszący 92,8%.  

(dowód: akta kontroli, str. 296, 297, 301-303, 305, 310, 316, 326, 328) 

1.5. W okresie objętym kontrolą Gmina nie uchwalała i nie stosowała ulg, zwolnień 
ani preferencyjnych stawek najmu lokali przeznaczonych do prowadzenia działalności 
gospodarczej. Ustalona minimalna stawka miesięczna czynszu za wynajem, stanowiących 
własność gminy lokali i budynków użytkowych wynosiła: 22,80 zł za 1 m2 powierzchni 
przeznaczonej na cele związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych; 2,50 zł za 1 m2 
na cele związane z prowadzeniem działalności kulturalnej oraz 1,23 zł za 1 m2 na inne cele. 
W ww. okresie, w przypadkach nabywania zbywania, wydzierżawiania lub wynajmowania 
nieruchomości na okres od 3 do 10 lat na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym12, Rada Gminy podejmowała każdorazowo uchwały w tych 
sprawach. W okresie objętym kontrolą Wójt, za zgodą Rady Gminy, wynajął lokal użytkowy 
z przeznaczeniem na świadczenie usług z zakresu rehabilitacji leczniczej, profilaktyki 
i ochrony zdrowia. Wójt wyjaśnił, że gmina nie dysponuje niewykorzystanymi lokalami 
użytkowymi, posiada natomiast budynek po byłej szkole podstawowej, a upublicznienie 
informacji o jego zbyciu poprzez banner zamieszczony na ogrodzeniu, nie przyniosło efektu. 
Dodał, że przedsiębiorcy po wizji lokalnej nie decydowali się na inwestowanie 
w tę nieruchomość.  

Gmina nie posiadała innych nieruchomości do wynajęcia oraz terenów uzbrojonych pod 
działalność gospodarczą. 

W latach 2014-2017 Gmina nie zbywała, nie wydzierżawiała oraz nie użyczała 
nieruchomości przedsiębiorcom, a wobec przedsiębiorcy wynajmującego lokal 
na działalność rehabilitacyjną zastosowano stawkę czynszu zgodną z zarządzeniem Wójta 
w sprawie stawek czynszu za wynajem lokali i budynków użytkowych oraz pomieszczeń 
do nich przynależnych13. 

(dowód: akta kontroli, str. 36-40, 570, 588, 589) 

1.6. W okresie objętym kontrolą na terenie Gminy realizowano inwestycje mogące 
pośrednio służyć wspieraniu przedsiębiorczości poprzez poprawę warunków prowadzenia 
działalności gospodarczej lub podnoszeniu jej atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów, 
takich jak inwestycje drogowe obejmujące ok. 9,2 km za ok. 3.100 tys. zł. Przez teren gminy 
przebiegało 76,606 km dróg gminnych. Gmina była pokryta siecią wodociągową w 98%, 
w tym w 2016 r. wykonano 431 mb sieci wodociągowej za 44 tys. zł, a w 2017 r. sieć 
spinającą Tokary-Marcjanów za 130 tys. zł. W latach 2016-2017 wykonano 284 mb sieci 
kanalizacyjnej za 26 tys. zł. Na terenie gminy działają prywatni dostawcy internetu. 

(dowód: akta kontroli, str. 24-30, 35) 

1.7. Gmina w latach 2014-2017 nie pozyskała gruntów pod zagospodarowanie inwestycyjne 
od prywatnych właścicieli. Wójt wyjaśnił, że w IV kwartale 2017 r. gmina planuje nabyć grunt 
o powierzchni od 0,5 ha do 1 ha. 

(dowód: akta kontroli str. 29, 585) 

1.8. W latach 2014–2017 Gmina nie stosowała ulg w podatkach lokalnych dla 
przedsiębiorców, w tym preferencyjnych stawek w podatku od nieruchomości i od środków 
transportowych oraz ulg podatkowych i zwolnień dla nowych przedsiębiorców. Wójt wyjaśnił, 
że w związku z ograniczeniami budżetowymi gminy nie przedłożył Radzie Gminy uchwały 

                                                      
12 Dz. U. z 2016 r. poz.466 ze zm. 
13 Zarządzenie nr 80/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.  
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dotyczącej systemu preferencji dla przedsiębiorców, ale uczyni to na przełomie III/IV 
kwartału 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 31) 

1.9. W okresie objętym kontrolą Gmina nie udzielała wsparcia finansowego przedsiębiorcom 
działającym na jej terenie, w tym poręczeń, gwarancji, pożyczek.  

(dowód: akta kontroli str. 34) 

1.10. Od 2007 r. Gmina jest członkiem Lokalnej Grupy Działania „Turkowska Unia 
Rozwoju”, poprzez którą przedsiębiorcy mogli aplikować o środki na utworzenie i rozwój 
swoich przedsiębiorstw i uczestniczyć w organizowanych przez nią szkoleniach i kursach. 
Od 2011 r. gmina należy do Tureckiej Izby Gospodarczej, która udziela pomocy 
w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych 
z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Od 2014 r. Gmina 
współpracuje z Agencją Rozwoju Regionalnego w Koninie, w ramach której na terenie 
Urzędu prowadzony był w okresie od 1 czerwca 2014 do 3 listopada 2015 r. punkt obsługi 
inwestora (zlikwidowany z uwagi na małe zainteresowanie inicjatywą). Gmina należy także 
do Związku Gmin Powiatu Tureckiego, wspierającego rozwój gospodarczy.  

(dowód: akta kontroli, str. 19, 20, 366-370, 485-488) 

1.11. Gmina nie posiadała gruntów wydzielonych pod strefy aktywności gospodarczej, 
w związku z czym nie podejmowała działań w celu włączenia terenów do SSE.  

(dowód: akta kontroli str. 35, 588) 

1.12. Na terenie gminy funkcjonują szkoły podstawowe i gimnazja. Na terenie gminy nie 
funkcjonowały placówki szkolnictwa zawodowego. Gmina nie rozpoznawała wśród 
przedsiębiorców potrzeb w zakresie kształcenia w kierunkach poszukiwanych przez 
lokalnych przedsiębiorców.  

(dowód: akta kontroli, str. 32) 

1.13. W latach 2014-2017 Gmina udostępniała na swoich stronach internetowych 
w zakładkach „przedsiębiorczość” i „aktualności” informacje przydatne przedsiębiorcom. 
Dotyczyły one zwłaszcza informacji otrzymywanych od instytucji otoczenia biznesu 
(Turkowska Unia Lokalna; Turecka Izba Gospodarcza, Agencja Rozwoju Regionalnego), 
a obejmujących powiadomienia o różnego rodzaju szkoleniach; ogłoszenia o naborach 
wniosków na przyznanie pomocy w trybie konkursu na podejmowanie i rozwijanie 
działalności gospodarczej; ogłoszenia o pożyczkach z funduszu pożyczkowego JEREMIE14. 

(dowód: akta kontroli str. 511- 562) 

We współpracy z przedsiębiorcami i wydawnictwem PiK gmina wydała mapę ją promującą. 
Współpraca Gminy z Powiatowym Urzędem Pracy w Turku, polegała przede wszystkim 
na publikacji na swoich stronach internetowych otrzymywanych informacji dotyczących 
m.in. szkoleń. Gmina nie podejmowała działań w ramach partnerstwa publiczno-
prywatnego. 

(dowód: akta kontroli str. 22, 23, 33, 576, 588) 

1.14. W latach 2014-2017 gmina nie korzystała bezpośrednio z innych niż dochody własne, 
źródeł finansowania w związku z prowadzonymi działaniami dotyczącymi rozwoju 
przedsiębiorczości. Pośrednio, jak podał Wójt, gmina korzystała poprzez współpracę 
z instytucjami otoczenia biznesu, takimi jak Turecka Izba Gospodarcza; Lokalna Grupa 
Działania Turkowska Unia Rozwoju informując przedsiębiorców o szkoleniach przez nich 
organizowanych czy też funduszach możliwych do pozyskania.  

(dowód: akta kontroli, str. 588) 
 
 

                                                      
14 Środki z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości 

 

W Gminie przyjęto podstawowe dokumenty strategiczne oraz określone zostały cele, 
projekty i zadania dotyczące kierunku rozwoju gospodarczego. Jednak narzędzia 
wspierające przedsiębiorczość wprowadzane były w ograniczonym zakresie, gdyż 
koncentrowały się głównie na organizowaniu spotkań i szkoleń poświęconych tematyce 
przedsiębiorczości. 

 

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

Organizacja monitoringu realizacji zadań mających na celu wsparcie rozwoju 
przedsiębiorczości określona została w części VII Strategii Rozwoju Gminy pn. System 
wdrażania i monitoringu. Zgodnie z opisanymi tam założeniami, proces monitorowania miał 
polegać na stałej ewaluacji postępów realizacji strategii poprzez podsystem zbierania 
i selekcjonowania informacji oraz identyfikację barier i miał się składać z określonych 
etapów (tj. zbieranie danych i informacji i ich analiza; przygotowanie raportów rocznych, 
a w razie potrzeby kwartalnych; ocena wyników; identyfikacja odchyleń i analiza przyczyn 
odchyleń; planowanie korekty). W tabeli nr 47 „Wzór protokołu sprawdzającego Strategię” 
wskazano katalog zadań realizowanych w poszczególnych latach, począwszy od roku 
2014 do roku 2019, wraz z wyszczególnieniem poziomu stopnia osiągnięcia określonego 
wskaźnika. W Strategii postanowiono, że podmiotem odpowiedzialnym za proces 
monitorowania powinien być pracownik przeszkolony z zakresu monitoringu i ewaluacji 
strategii. Z monitoringu należy sporządzać raport roczny, a w razie potrzeby kwartalny 
z wdrażania Strategii, zatwierdzany przez organ stanowiący, a za wdrażanie przed Radą 
Gminy odpowiada Wójt. Założono, że z analiz może wyniknąć potrzeba korygowania 
Strategii, a organem władnym do przyjęcia nowych zadań będzie organ stanowiący, 
czyli Rada Gminy.  

(dowód: akta kontroli, str. 199, 200, 203-206, 580) 

Tabela nr 46 Strategii Rozwoju Gminy zawierała zestaw wskaźników celu strategicznego 
„Wzmacnianie aktywności obywatelskiej, gospodarczej i rozwoju kapitału ludzkiego” 
do realizacji w poszczególnych latach w określonych jednostkach miary (kilometr, sztuka, 
hektar, uchwała, system [e-puap], stanowisko). Zaplanowano do osiągnięcia konkretne 
wartości liczbowe w poszczególnych latach (utworzenie gminnego inkubatora 
przedsiębiorczości - w 2017 r. 1 szt.; przygotowanie gminnego terenu pod aktywizację 
gospodarczą -po 2 ha w 2017 i 2018 r. oraz 1 ha w 2019 r.); przygotowanie w 2015 r. (szt.) 
uchwały dotyczącej systemu preferencji dla przedsiębiorców w gminie; wdrożenie w 2017 r. 
elektronicznego systemu komunikacji obywatel-administracja publiczna (e-puap) oraz 
przygotowanie miejscowych planów zagospodarowania terenu w latach 2016-2020, 
po jednej sztuce w latach 2016-2019.  

Uruchomiono system e-puap oraz opracowano w 2016 r. jeden MPZP.  

(dowód: akta kontroli, str. 201, 202, 580) 

System monitoringu działań związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości określony 
w Strategii Rozwoju Gminy nie uwzględniał wskaźnika obrazującego stosunek liczby 
nowych działalności gospodarczych rejestrowanych na terenie gminy do podmiotów 
wyrejestrowanych, nie uwzględniono i nie analizowano wskaźnika migracji i wskaźnika 
poprawy warunków opieki nad dziećmi i zagospodarowania czasu wolnego dla rodzin 
z małymi dziećmi.  

(dowód: akta kontroli, str. 199-206) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość: 

W latach 2014-2016 w Urzędzie, pomimo odpowiednich postanowień w Strategii Rozwoju 
Gminy nie stworzono systemu jej wdrażania i monitorowania: nie utworzono zespołu 
ds. monitoringu, nie sporządzano raportów z monitoringu wdrażania Strategii. Skutkiem 
tego Rada Gminy nie otrzymywała informacji o stopniu osiągania zakładanych celów 
Strategii. Inspektor prowadząca zagadnienia związane z przedsiębiorczością wyjaśniła, 
że przedłoży taki raport w IV kwartale 2017 r. Wójt wyjaśnił, że ze względów organizacyjno-
kadrowych nie został utworzony zespół ds. monitoringu Strategii. Dodał, że coroczne 
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy traktował, jako monitoring Strategii. Powyższe 
wyjaśnienia Wójta nie usprawiedliwiają jednak braku systematycznego monitoringu Strategii 
w latach 2014-2016. W ocenie NIK, zorganizowanie monitoringu Strategii pozwoliłoby 
na odpowiednie dostosowanie do warunków budżetowych i modyfikowanie zadań 
strategicznych oraz przeciwdziałanie ryzykom niezrealizowania celów tej Strategii. 

(dowód: akta kontroli, str. 72-224, 572, 580, 581, 585) 

Niezorganizowanie systemu monitorowania Strategii miało negatywny wpływ na możliwość 
zdefiniowania czynników, które miały wpływ na brak lub opóźnienia w realizacji jej zadań. 
Mogło to także utrudniać monitorowanie postępu prac i ocenę ryzyka niepowodzenia 
przyjętych celów. 

 

3. Działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości oraz efekty tych działań 

W okresie objętym kontrolą gmina realizowała inwestycje służące poprawie warunków życia 
jej mieszkańców, w tym poprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. 
W latach 2014-2016 wydatki gminy ogółem wynosiły odpowiednio: 16.485.699,05 zł; 
15.830.700,16 zł; 17.953.741,12 zł, w tym inwestycyjne odpowiednio: 1.989.404,33 zł; 
1.823.251,63 zł i 965.017,40 zł. Wydatki zaplanowane do realizacji w 2017 r. wynoszą 
1.340.309 zł. Wydatki majątkowe o najwyższej wartości dotyczyły: przebudowy drogi 
w Będziechowie – 958 tys. zł; przebudowy drogi Kawęczyn-Ciemień-Dzierzbotki – 
716 tys. zł; przebudowy drogi Milejów – 470 tys. zł. Wydatki o najniższej wartości to: 
budowa łącznika dwóch sieci wodociągowych za 7 tys. zł; budowa wodociągów Zdżary 
za 17 tys. zł i budowa sieci kanalizacyjnej za 26 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli, str. 30) 

W okresie objętym kontrolą Gmina wspomagała  przedsiębiorców przy aplikowaniu o środki 
unijne poprzez pomoc w sporządzaniu wniosków. Gmina była współorganizatorem 
następujących szkoleń, tj.: 

-11 czerwca 2014 r., we współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego, w zakresie 
„wsparcia finansowego przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020 
(14 uczestników); 

- 8 sierpnia 2016 r. i 15 lutego 2017 r., we współpracy z LGD Turkowską Unią Rozwoju, 
w zakresie „podejmowanie działalności gospodarczej, rozwijanie działalności gospodarczej, 
realizowanie projektów grantowych na rzecz społeczności” (5 i 16 uczestników); 

- 15 lutego 2017 r., Urząd Gminy zorganizował szkolenie w zakresie „prawo pracy, BHP 
i ppoż.” (12 uczestników). 

(dowód: akta kontroli, str. 21, 22, 470-479, 563-569) 

Umowę na realizację usługi świadczonej w zakresie promocji i informacji o gminnych 
ofertach inwestycyjnych zawarł Wójt w dniu 22 maja 2014 r. z Agencją Rozwoju 
Regionalnego S.A. w Koninie na czas nieokreślony, począwszy od 1 czerwca 2014 r. 
Przedmiotem umowy była realizacja usługi w zakresie promocji ofert inwestycyjnych 
poprzez umieszczenie oferty inwestycyjnej w bazie ofert inwestycyjnych ARR i jej 
promowanie na stronach internetowych wśród klientów Agencji; udzielanie informacji 
gospodarczej na temat pomocy publicznej oferowanej gminę, na terenie której znajduje się 
nieruchomość; świadczenie doradztwa w zakresie pozyskania niezbędnych dokumentów 
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i pozwoleń związanych z realizacją inwestycji na terenie gminy. Wójt, wyjaśnił, że w ramach 
umowy utworzono punkt obsługi inwestora, który zlikwidowano 3 listopada 2015 r., z uwagi 
na małe zainteresowanie inicjatywą. W okresie objętym kontrolą, gmina pozyskała jednego 
inwestora spoza terenu gminy (działalność podjął w 2014 r. jeden przedsiębiorca spoza 
terenu Gminy w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne).  

(dowód: akta kontroli, str. 366-370, 588) 

Z zadań zaplanowanych w Strategii do realizacji w 2017 r.15, jak wynika z wyjaśnień Wójta, 
stanowisko ds. obsługi inwestorów utworzone zostanie w IV kwartale bieżącego roku, 
po otrzymaniu zgody Rady Gminy na przeznaczenie środków finansowych na powyższy cel; 
ze względu na ograniczone środki budżetowe nie zostanie utworzony gminny inkubator 
przedsiębiorczości, a przedsiębiorcy z terenu Gminy Kawęczyn będą korzystali 
z Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości; nie zostanie opracowany MPZP, natomiast 
wprowadzone zostaną zmiany do jednego z obowiązujących MPZP.  

Zrealizowanym zadaniem było uruchomienie elektronicznego systemu komunikacji e-puap, 
co pośrednio może ułatwić przedsiębiorcom kontakt z Urzędem. Gmina nie pozyskała 
od prywatnych właścicieli terenów gruntów pod zagospodarowanie inwestycyjne. Do dnia 
zakończenia kontroli NIK, Gmina nie była właścicielem terenów inwestycyjnych. Mimo 
planów nie wykazała inicjatywy, poza przypadkiem przebudowy dróg, w pozyskaniu innych 
niż dochody własne, krajowych źródeł finansowania w celu rozwoju przedsiębiorczości.  

(dowód: akta kontroli, str. 29, 30, 202, 576, 580, 581, 588, 589) 

Poziom bezrobocia, mierzony, jako stosunek liczby bezrobotnych do liczby osób w wieku 
produkcyjnym (w %), wynoszący w 2013 r. 6,58, zmniejszył się w 2016 r. do 3,14. 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych przypadająca na 10 tys. mieszkańców 
w wieku produkcyjnym uległa zmniejszeniu z 10,19 w 2013 r. do 8,71 w 2016 r.  

Saldo migracji wewnętrznej (różnica pomiędzy napływem, zameldowania na pobyt stały, 
a odpływem, wymeldowania z pobytu stałego) ludności związanym ze zmianą miejsca 
zamieszkania w obrębie kraju stanowiła wartość ujemną (-23) w 2013 r. i wzrosła do 
16 w 2016 r. Wójt wyjaśnił, że saldo dodatnie migracji wynikało z urodzenia się 46 dzieci 
w Gminie; ze sprowadzenia się właścicieli nowo wybudowanych lub zakupionych domów 
oraz ze sprowadzenia się osób, które zawarły związek małżeński z mieszkańcami Gminy. 

Dochody własne, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, z uwzględnieniem osób zameldowanych 
na pobyt czasowy wyniosły w 2013 r. 699,55 zł i wzrosły do 889,17 w 2016 r.  

Dochody z PIT, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, z uwzględnieniem osób zameldowanych 
na pobyt czasowy wyniosły 248,34 zł w 2013 r. i wzrosły do 347,14 w 2016 r.  

Dochody z CIT, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, z uwzględnieniem osób zameldowanych 
na pobyt czasowy wyniosły 1,27 zł w 2013 i uległy zmniejszeniu do 1,04 zł w 2016 r. 

Wydatki majątkowe inwestycyjne, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, z uwzględnieniem 
zameldowanych na pobyt czasowy wyniosły 423,36 zł w 2013 r. i zmniejszyły się 
do 179,67 zł w 2016 r.16  

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów w rejestrze REGON w gminie, w latach 2013-
2016 wynosił odpowiednio: 2417; 3218; 2819; 3420.  

Przyrost „netto” przedsiębiorstw, tzn. różnica między podmiotami zarejestrowanymi 
i wyrejestrowanymi (CEiDG) wynosił 7 w 2013 r. i wzrósł do 17 w 2016 r.  

                                                      
15 Utworzenie gminnego inkubatora przedsiębiorczości; przygotowanie pod aktywizację gospodarczą 2 ha gruntów; wdrożenie 
elektronicznego systemu komunikacji obywatele-administracja publiczna i opracowanie jednej sztuki miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
16 Wydatki majątkowe gminy, określone w uchwałach budżetowych Rady Gminy  uległy zmniejszeniu.  
17 Najczęściej rejestrowana działalność: sprzedaż detaliczna; wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych. 
18 Najczęściej rejestrowana działalność: wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; transport drogowy 
towarów; posadzkarstwo, tapetowanie. 
19 Najczęściej rejestrowana działalność: roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych 
i niemieszkalnych; wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych. 
20 Najczęściej rejestrowana działalność: wykonywanie pozostałych robót wykończeniowych; sprzedaż detaliczna odzieży. 
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Liczba zawieszonych działalności w latach 2013-2016 wynosiła odpowiednio: 29; 33; 31; 22.  

(dowód: akta kontroli, str. 14, 15) 

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

1. W Urzędzie, w 2015 r., nie przygotowano i nie przedłożono Radzie Gminy projektu 
uchwały dotyczącej systemu preferencji dla przedsiębiorców, mimo takiego obowiązku 
określonego w Strategii Rozwoju Gminy. Wójt wyjaśnił, że w związku z ograniczeniami 
budżetowymi, do dnia dzisiejszego nie przedłożył Radzie Gminy uchwały dotyczącej 
systemu preferencji dla przedsiębiorców. Zadeklarował, że uchwała będzie procedowana 
na przełomie III/IV kwartału br.  

(dowód: akta kontroli, str. 72-224, 572, 580, 581, 585) 

2. W 2014 r.21 Wójt zamówił w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie22, 
opracowanie oceny stanu przedsiębiorczości w Gminie Kawęczyn. Z przedstawionej 
w raporcie oceny stanu przedsiębiorczości Gminy Kawęczyn23, wynikała potrzeba 
opracowania lokalnego programu rozwoju przedsiębiorczości w Gminie Kawęczyn oraz 
wykorzystanie wiedzy i doświadczenia instytucji otoczenia biznesu, jak Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. w Koninie, Turecka Izba Gospodarcza, Łódzka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna, Turecki Inkubator Przedsiębiorczości czy Naczelna Organizacja Techniczna 
w Koninie. Na podstawie oceny sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy, Agencja 
sformułowała następujące wyzwania rozwojowe: zapewnienie przestrzennej, gospodarczej 
i społecznej spójności Gminy; rozwój przedsiębiorczości oraz efektywne wykorzystanie 
zasobów środowiska naturalnego i kulturowego. Od wykonania oceny stanu 
przedsiębiorczości przez Agencję upłynęły trzy lata. Do czasu kontroli NIK nie opracowano 
i nie wdrożono lokalnego rozwoju przedsiębiorczości w Gminie. Wójt w wyjaśnieniach podał, 
że program ten nie został opracowany ze względu na braki kadrowe, a dzięki współpracy 
z instytucjami otoczenia biznesu, w ramach posiadanych środków organizowane były 
szkolenia dla przedsiębiorców i pomoc w aplikowaniu o środki zewnętrzne, o czym 
informowani byli przedsiębiorcy z terenu Gminy poprzez stronę internetową: 
www.kaweczyn.pl/przedsiębiorczość oraz miesięcznik „Kawęczyniak”. 

NIK wskazuje, że podjęcie działań i wdrożenie Lokalnego programu rozwoju 
przedsiębiorczości zwiększyłoby możliwości oddziaływania gminy w kierunku wspierania 
przedsiębiorczości. Ponadto analiza wskaźników makroekonomicznych w zarządzaniu 
Gminą może być wykorzystywana, jako narzędzie bieżącej analizy i prognozowania. 
Pozwala ona bowiem na ocenę efektywności realizowanych zadań i może pełnić funkcję 
systemu kontrolno-ostrzegawczego w bieżącym zarządzaniu Gminą. Także analizowanie 
takich danych może pozwolić na ocenę efektów, jakie uzyskano w wyniku działań 
prowadzonych w Gminie.  

 (dowód: akta kontroli, str. 227-255, 581, 585) 

Realizowane w gminie inwestycje przyniosły oczekiwane efekty rzeczowe wyrażające się 
m.in. w postaci rozbudowy infrastruktury technicznej i poprawy sieci drogowej. Pozytywnym 
efektem podejmowanych przez Gminę działań na rzecz wspierania przedsiębiorczości 
(określonych w Strategii Rozwoju Gminy) było także uruchomienie e-puap i opracowanie 
MPZP. NIK dostrzega, że zadeklarowanie przez Pana Wójta podjęcie działań w celu analizy 
realizacji zadań określonych w Strategii Rozwoju Gminy i przedstawienie Radzie Gminy 
raportu z przebiegu jej realizacji, opracowanie projektu uchwały w zakresie ulg dla 
przedsiębiorców, utworzenia stanowiska ds. obsługi inwestora, podjęcie działań 
zmierzających do zakupu i przygotowania gruntów24 pod inwestycje może pozytywnie 
wpłynąć na uzyskanie oczekiwanych efektów określonych w Strategii, w tym na wzrost 
przedsiębiorczości w gminie.  

                                                      
21 Umowa nr 22/05/2014  
22 Wydatkując na ten cel kwotę 2.000 zł +VAT. 
23 Z 26 czerwca 2014 r.  
24 O powierzchni 0,5 do 1 ha  
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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 
Kontroli25, wnosi o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia: 

1) rzetelnego realizowania obowiązków wynikających z przyjętej Strategii, związanych 
z monitorowaniem i składaniem Radzie Gminy raportów z efektów realizacji zadań 
w niej określonych, 

2) wykorzystania wniosków sformułowanych w raporcie oceny stanu 
przedsiębiorczości w gminie i ich ewentualnego wdrożenia.  

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 Poznaniu. 

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 wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

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

 

 

Poznań, 16 sierpnia 2017 r. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 
Kontroler: 

Irena Wróblewska 
główny specjalista kontroli państwowej 

 

Dyrektor 
 z up.  Tomasz Nowiński 

wicedyrektor 
 

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

 

 

 

 

                                                      
25 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. Ustawa zwana dalej „ustawą o NIK”. 
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