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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 Zbigniew Truszkowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/96/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej; ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa 
Wielkopolska (dalej: Urząd) 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Wojciech Ziętkowski, Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska (dalej: Burmistrz) 

(dowód: akta kontroli str. 5-6) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, Gmina Środa Wielkopolska (dalej: Gmina), 
wprowadzając w latach 2014-2017 (I półrocze) narzędzia wspierające rozwój 
gospodarczy i podejmując inwestycje poprawiające jej infrastrukturę, stwarzała 
warunki sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości. 

Podstawowymi dokumentami strategicznym Gminy w tym okresie były Strategie 
Rozwoju Gminy Środa Wielkopolska na lata 2000-2015 oraz 2015-2020, określające 
m.in. cele strategiczne i operacyjne w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. 
W komórkach organizacyjnych Gminy wyznaczono pracowników do obsługi 
przedsiębiorców. 

Gmina realizowała inwestycje infrastrukturalne, w tym drogowe, służące także 
poprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej i zwiększaniu 
atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów. Poprzez włączenie do granic miasta 
części obrębu ewidencyjnego Kijewo o pow. 192,2178 ha pozyskano nowe tereny 
inwestycyjne. W ramach współorganizowanych przez Urząd imprez promujących 
przedsiębiorczość, prowadzono doradztwo tematyczne i poradnictwo dla 
przedsiębiorców, promowano wśród młodzieży gimnazjalnej korzyści z podjęcia 
nauki w szkołach zawodowych, a także tworzono możliwości nawiązywania 
kontaktów gospodarczych z przedsiębiorcami z innych regionów kraju. 

W ocenie NIK, niskie stawki podatku od nieruchomości i środków transportu oraz ich 
stabilność, sprzyjały utrzymaniu dodatniej (netto) liczby przedsiębiorstw działających 
na terenie Gminy. W okresie objętym kontrolą w Gminie nastąpiła poprawa 
podstawowych wskaźników dotyczących rozwoju gospodarczego, w tym m.in. spadł 
poziom bezrobocia, wzrosły dochody własne Gminy oraz liczba podmiotów 
gospodarczych przypadająca na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym. 

Wskazać jednak trzeba, że pomimo zapisów w obowiązujących dokumentach 
strategicznych, w Gminie nie wyznaczono zespołu zadaniowego ds. aktualizacji 

Ocena ogólna 
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Strategii na lata 2000-2015. Żadnej komórce organizacyjnej Urzędu, nie przypisano 
zadań związanych z realizacją Strategii na lata 2015-2020 oraz nie zorganizowano 
monitoringu jej wdrażania. Zdaniem NIK, może to utrudniać monitorowanie postępu 
prac i ocenę ryzyka niepowodzenia przyjętych założeń, zwłaszcza w przypadku 
działań wieloletnich. 

  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
Powierzchnia Gminy wynosząca 20.629,13 ha stanowiła 33,23% obszaru powiatu 
średzkiego i 0,69% obszaru województwa wielkopolskiego. Według stanu 
na 31 maja 2017 r. Gminę zamieszkiwało 31.431 osób, z tego w mieście Środa 
Wlkp. 22.452 osoby i w 38 sołectwach 8.979 osób. Osoby w wieku produkcyjnym 
stanowiły około 65% wszystkich mieszkańców. Poziom bezrobocia wynosił 9,5%. 
W strukturze gruntów Gminy dominowały użytki rolne, leśne, nieużytki oraz tereny 
pod rowami i stawami, które stanowiły 92,7% ogółu gruntów. Tereny komunikacyjne 
zajmowały 3,2% ogółu powierzchni Gminy, a tereny mieszkaniowe, przemysłowe 
i inne tereny zabudowane stanowiły odpowiednio: 1,5%, 0,7% i 0,6% ogółu gruntów 
nalężących do Gminy. 

 (dowód: akta kontroli str. 8-13) 

  

1.  Warunki wspierania przedsiębiorczości w Gminie 

1.1. W Urzędzie nie wyznaczono komórki organizacyjnej ze wskazaniem wprost 
obowiązków w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, współpracy i pomocy 
przedsiębiorcom. Natomiast realizacja zadań w zakresie działalności gospodarczej, 
w tym wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji, zgodnie z obowiązującym 
Regulaminem organizacyjnym Urzędu, należała do zadań Referatu Działalności 
Gospodarczej (dalej: Referat), a zadania dotyczące m.in. koordynacji i obsługi 
działań związanych z planowaniem przestrzennym do zadań Wydziału Geodezji 
i Gospodarki Przestrzennej. Osobami odpowiedzialnymi za zadania w zakresie 
rejestracji, zmian, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia z CEIDG byli pracownicy 
Referatu. Zadaniami związanymi z obsługą inwestorów zajmowali się wyznaczeni 
urzędnicy kilku wydziałów i referatów. 

Burmistrz wyjaśnił, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym 
Urzędu Miejskiego działania w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości, 
współpracy i pomocy przedsiębiorcom wykonywali pracownicy poszczególnych 
komórek organizacyjnych w ramach przydzielonych im zadań.  

W Urzędzie nie opracowano schematu obsługi inwestora, natomiast – zgodnie 
z  wyjaśnieniami Burmistrza – w ramach wdrażania systemu zarządzania jakością 
opracowano dla wszystkich komórek organizacyjnych karty usług publicznych, 
mających za zadanie usprawnienie procesu obsługi klienta i upraszczanie procedur 
urzędowych oraz skracanie terminów załatwiania spraw. 

(dowód: akta kontroli str. 18-35, 40) 

W latach 2014-2017 (do 31 lipca), 5.899 przedsiębiorców złożyło wnioski o wpis do 
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, korzystając przy 
wykonywaniu tej czynności z pomocy urzędników zatrudnionych w Referacie. 

(dowód:  akta kontroli str. 44-45) 
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Żadna z sześciu komisji stałych funkcjonujących w  Radzie Miejskiej Środy Wlkp. 
(dalej: Rada Miejska) nie miała przypisanych zadań wprost dotyczących wspierania 
przedsiębiorczości i współpracy z przedsiębiorcami. 

(dowód:  akta kontroli str. 46-60) 

1.2. Narzędziami planistycznymi i prawno-administracyjnymi Gminy były w latach 
2014-2017 (I półrocze): Strategia rozwoju Gminy Środa Wielkopolska przyjęta 
w  2000 r.1, która zawierała cele i zadania, do realizacji do 2015 r. (dalej: Strategia 
z  2000 r.) oraz Strategia Rozwoju Gminy Środa Wielkopolska na lata 2015-2020 
(dalej: Strategia na lata 2015-2020), przyjęta do realizacji w 2016 r.2 Obydwa 
dokumenty posiadały części diagnostyczne, które zawierały charakterystykę 
demograficzną i zdiagnozowane problemy społeczne, analizę rodzajów działalności 
gospodarczej i rynku pracy. Do opracowania Strategii z 2000 r. opartej na silnych 
stronach i szansach, przy jednoczesnym eliminowaniu bądź ograniczaniu słabych 
stron i zagrożeń dla Gminy w obszarach: społeczeństwo, gospodarka, infrastruktura 
i środowisko, zastosowano analizę SWOT. W trakcie prac nad Strategią na lata 
2000-2015 (przy analizie SWOT) w obszarze gospodarka, w pierwszej sesji 
projektowej udział brali przedsiębiorcy i przedstawiciele lokalnych zakładów 
produkcyjnych i usługowych. Do prac nad Strategią na lata 2015-2020 Burmistrz3 
powołał zespół roboczy, który na podstawie analizy SWOT zdefiniował 
najważniejsze problemy w Gminie, opracował drzewa problemów i celów oraz 
sformułował wizję i schemat celów uporządkowanych hierarchicznie. 

(dowód:  akta kontroli str. 104-109, 197-202) 

Rada Miejska uchwałą nr XXV/399/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. przyjęła zasady 
i  tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy. W czerwcu 
2015 r. przedłożono do konsultacji społecznych wstępny projekt nowej Strategii 
na lata 2015 – 2020. Po oficjalnej prezentacji został on umieszczony na stronie 
internetowej Gminy wraz z elektronicznym formularzem, za pośrednictwem którego 
każdy mieszkaniec mógł zgłosić uwagi do opracowanego dokumentu.  

(dowód:  akta kontroli str. 714-17) 

W zawartej w Strategii z 2000 r. analizie dziedziny gospodarka, za słabe strony 
Gminy uznano m.in: słabo rozwiniętą infrastrukturę techniczną, niezadawalający 
rozwój średnich przedsiębiorstw, trudności ze zbytem płodów rolnych, brak 
wykwalifikowanej siły roboczej, braki w zakresie promocji miasta i gminy i dbałości 
o ich wizerunek, w tym „hitu promocyjnego”, brak profesjonalnej obsługi inwestorów, 
dobre grunty rolne ograniczające możliwości pozyskiwania nowych terenów 
pod inwestycje.  

W Strategii na lata 2015-2020 w obszarze gospodarka wśród słabych stron Gminy 
znalazły się: dysproporcje rozwojowe wśród sołectw gminy, duże rozdrobnienie 
gospodarstw rolnych, brak kompleksowej oferty inwestycyjnej, niski poziom 
przygotowania zawodowego mieszkańców, zły stan techniczny dróg powiatowych, 
obowiązki i ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej wynikające 
z ustanowionych form ochrony przyrody. 

(dowód:  akta kontroli str.104,199) 

                                                      
1 Uchwała nr XVIII/249/2000 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 
Gminy Środa Wielkopolska 
2 Uchwała nr XXIII/432/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Środa Wielkopolska na lata 
2015-2020 
3 Zarządzenie nr 2/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 9 stycznia 2015 r w sprawie powołania Zespołu 
Roboczego do spraw opracowania Strategii rozwoju Gminy Środa Wielkopolska na lata 2015-2020 
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W Strategii z 2000 r., na podstawie zidentyfikowanych problemów o priorytetowym 
charakterze, zdefiniowano sześć celów strategicznych: 1) pełne uzbrojenie terenów 
w infrastrukturę techniczną; 2) aktywizacja działalności gospodarczej; 3) dobrze 
zorganizowane rolnictwo i nowoczesny sektor przetwórstwa rolno-spożywczego; 
4) wysoki poziom usług społecznych w gminie; 5) aktywna ochrona środowiska 
naturalnego; 6) profesjonalna promocja miasta i gminy. W ramach celu 
strategicznego nr 2 aktywizacja działalności gospodarczej, wyznaczono dwa cele 
operacyjne: nr 1 - Gmina Środa Wlkp. atrakcyjnym miejscem dla inwestorów oraz 
nr 2 - Zagospodarowanie ujęć wód termalnych gorące źródła w Koszutach-hit ziemi 
średzkiej. W celu operacyjnym nr 1 wskazano do wykonania następujące zadania: 
uchwała Rady Miejskiej w sprawie wspierania rozwoju przedsiębiorczości, 
utworzenie Średzkiego Centrum Przedsiębiorczości4, system ulg i zachęt dla 
inwestorów5, utworzenie Średzkiej Izby Gospodarczej·., Cel nr 2 miał być 
realizowany poprzez zadania: koncepcja zagospodarowania gorących źródeł 
w Koszutach6 i promocja koncepcji zagospodarowania gorących źródeł 
w Koszutach.7  

W Strategii na lata 2015-2020 wyznaczono trzy cele strategiczne: 1) dynamiczna 
gospodarka; 2) przyjazna przestrzeń; 3) aktywny kapitał społeczny. Osiągnięcie 
strategicznego celu 1) dynamiczna gospodarka, zaplanowano za pomocą 
zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej poprzez spójną politykę inwestycyjną 
(opracowanie polityki inwestycyjnej i kompleksowej oferty inwestycyjnej, powołanie 
stanowiska ds. obsługi inwestorów, modernizację strony internetowej, stworzenie 
bazy ofert i materiałów promocyjnych) oraz poprzez wzmocnienie współpracy 
i propagowanie postaw przedsiębiorczych (stworzenie forum wymiany doświadczeń 
i współpracy przedsiębiorców, ukierunkowanie istniejących partnerstw 
na współpracę w zakresie działalności gospodarczej, współpracę przedsiębiorców 
z lokalnymi szkołami zawodowymi). 

W Strategii na lata 2015-2020 podkreślono, że za zadanie dotyczące wdrażania 
zapisów Strategii odpowiedzialny jest Burmistrz, a cele pośrednie i bezpośrednie 
będą realizować poszczególne wydziały i referaty Urzędu.  

(dowód:  akta kontroli str. 74, 123-124, 135-136, 212-215, 224-230) 

 

W trakcie obowiązywania Strategii z 2000 r. wprowadzono do niej dwie zmiany. 
Pierwsza, z kwietnia 2004 r., związana była z koniecznością wnioskowania o środki 
finansowe z funduszy strukturalnych i wynikającą z niej potrzebą uzyskania 
zgodności projektów ze Strategią. Druga zmiana, wprowadzona we wrześniu 
2005 r.8, związana była z aplikowaniem o środki finansowe przez instytucje kultury, 
i podobnie jak wcześniej, związana była z potrzebą uzyskania zgodności projektów 
ze Strategią.  

(dowód:  akta kontroli str. 158-164) 

 

                                                      
4 Okres realizacji: 2001 r. 
5 Okres realizacji: lata  2001-2015. 
6 Okres realizacji: 2001 r.  
7 Okres realizacji od 2001 r. do czasu pozyskania inwestora 
8 Uchwała Nr XXX/387/2005 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zmiany Strategii Rozwoju 
Miasta i Gminy Środa Wielkopolska 
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1.3. W Gminie obowiązywał Program Rewitalizacji na lata 2011-2020 (dalej: 
Program Rewitalizacji), w którym, w ograniczonym zakresie, określono zadania 
na rzecz rozwoju i wspierania przedsiębiorczości. Analiza SWOT, w tym także 
analiza obszaru gospodarki w Środzie Wlkp., pozwoliła na określenie głównego celu 
Programu Rewitalizacji, którym było wzmocnienie Środy Wielkopolskiej w sferze 
społeczno-gospodarczej, jako atrakcyjnego ośrodka przedsiębiorczości, usług 
i zamieszkiwania. Założono, że cel ten zostanie osiągnięty m.in. poprzez realizację 
celu szczegółowego: stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości oraz tworzenie 
nowych miejsc pracy. W jego ramach do realizacji w badanym okresie zaplanowano 
następujące działania: promowanie podejmowania działalności gospodarczej9, 
zorganizowanie cyklu spotkań „ Innowacyjność szansą rozwoju przedsiębiorstw”10, 
organizacja szkoleń branżowych dla przedsiębiorców z branży budowlanej 
i turystycznej11, Jarmarki serów i słodyczy12. Do koordynowania ww. programu 
i podejmowania wyznaczonych działań, Burmistrz powołał Pełnomocnika 
ds. Rewitalizacji. 

(dowód:  akta kontroli str. 235-276, 336-337) 

1.4. Od 2002 r. w Gminie obowiązywało Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego (dalej: Studium)13 . W 2014 r. dokonano oceny 
jego aktualności. W okresie objętym kontrolą, Studium było 25 razy zmieniane przez 
Radę Gminy. Najwięcej zmian (14), związanych było z przeznaczeniem nowych 
terenów pod działalność gospodarczą, w celu podniesienia potencjału 
inwestycyjnego Gminy. 

Na dzień 31 maja 2017 r. aktualnych było 85 Miejscowych Planów 
Zagospodarowania Przestrzennego (dalej: Planów Miejscowych), które pokrywały 
6,7% powierzchni Gminy. Najstarszy z obowiązujących Planów Miejscowych został 
uchwalony 23 kwietnia 1996 r.14 W latach 2014-2017 (do 31 maja) Rada Miejska 
uchwaliła 10 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących 
powierzchnię 148,9073 ha, w tym z przeznaczeniem na przemysł i usługi 
58,2339 ha (tj. 39%powierzchni ogółem)). Ponadto w toku znajduje się 
11 postępowań, w wyniku których obszar Gminy objęty planem miejscowym 
powiększy się o 542,354 ha. Obowiązujące Plany Miejscowe zostały udostępnione 
na stronie BIP Gminy. 

(dowód:  akta kontroli str. 353, 277-330, 331-334) 

Z wyjaśnień Burmistrza wynikało, że ponieważ Środa Wlkp. miała ograniczone 
możliwości rozwoju, a istniejące wydzielone tereny inwestycyjne ograniczoną 
powierzchnię, w 2016 r. przeprowadzono procedurę zmiany granic 
administracyjnych miasta. Zmiana ta zapewniła zachowanie możliwie jednorodnego, 
ze względu na układ osadniczy i przestrzenny terytorium, uwzględniającego 
infrastrukturę społeczną i techniczną oraz układ urbanistyczny i charakter 
zabudowy. Burmistrz dodał, że w ramach kontynuacji działań mających na celu 
zwiększenie atrakcyjności Gminy dla potencjalnych inwestorów, w dniu 30 marca 
2017 r. złożono kolejny wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego o zmianę granic administracyjnych 
miasta poprzez włączenie do granic miasta kolejnej części obrębu ewidencyjnego 

                                                      
9 Czas realizacji: lata 2013-2015 
10 Czas realizacji 2015 r. 
11 Czas realizacji 2015 r. 
12 Czas realizacji: lata 2014-2016 
13 Uchwała Nr XXVI/374/2002 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 20 lutego 2002 r. 
14 Uchwała Nr XIX/176/96 Rady Miasta i Gminy Środa Wlkp. z dnia 23.04.1996 R. 
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Kijewo o pow. 202,5348 ha. Wniosek o zmianę granic otrzymał akceptację ze strony 
Wojewody Wielkopolskiego i został skierowany do MSWiA, gdzie oczekuje 
na decyzję. 

(dowód:  akta kontroli str. 355-357 371-380) 

1.5. W latach 2014-2017 (do 31 lipca) Gmina pozyskała od prywatnych właścicieli 
14 działek o powierzchni 1,0500 ha pod zagospodarowanie inwestycyjne.  

(dowód: akta kontroli str. 340-341) 

W dniu 29 maja 2014 r Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 
na objęcie granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości 
położonych na terenie Gminy, a będących własnością Powiatu Średzkiego. 
Z wyjaśnień Burmistrza wynikało, że do czasu kontroli NIK, nie zostały podjęte 
decyzje w tej sprawie. 

(dowód: akta kontroli str. 381-385, 400) 

Gmina dysponuje infrastrukturą wodociągową, z której korzysta 90,5% 
mieszkańców, a także siecią kanalizacyjną, z której korzysta 93% mieszkańców. 
Długość dróg należących do Gminy (drogi gminne) wynosiła 186 km (51 km 
w granicach administracyjnych miasta i 135 km poza miastem), w tym 124,5 km 
o nawierzchni bitumicznej. 

(dowód:  akta kontroli str. 388-393) 

W okresie objętym kontrolą Gmina nie realizowała inwestycji w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego. Burmistrz poinformował, że w ww. okresie nie wpływały 
oferty od prywatnych przedsiębiorców z terenu Gminy z propozycją realizacji takich 
zadań. 

(dowód:  akta kontroli str. 396) 

1.6. W latach 2014-2017 na terenie Gminy obowiązywały stawki podatku 
od środków transportowych i nieruchomości, w wysokości niższej niż górne granice 
stawek kwotowych tych podatków ogłoszonych przez Ministra Finansów15.  Stawki 
tych podatków, były także niższe od obowiązujących w sąsiednich gminach 
(w przypadku podatku od środków transportuśrednio o 20%, a w przypadku podatku 
od nieruchomości średnio o 10%). 

(dowód:  akta kontroli str. 401-415) 

Rada Miejska, w uchwale z 29 stycznia 2015 r. określiła zasady zwolnień 
od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Obejmowały one 
przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy rozpoczynali działalność gospodarczą 
lub dokonali nowej inwestycji w ramach już prowadzonej działalności. Zwolnienie 
z podatku od nieruchomości budynków lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna przysługiwało na okres jednego 
roku, a pomoc mogła być udzielona wyłącznie przedsiębiorcom, dla których wartość 
pomocy de minimis uzyskanej w różnych formach i z różnych źródeł, w okresie 
bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat 
kalendarzowych, nie przekraczała kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro, 
a w sektorze drogowego transportu towarów 100.000 euro.  

(dowód: akta kontroli str. 41-42, 416-426) 

                                                      
15 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). 
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Rada Miejska, w drodze uchwały16, ustaliła ogólne zasady nabywania i zbywania 
nieruchomości gruntowych, których powierzchnia nie przekracza 25 m². W latach 
2014-2017 (do 31 maja 2017 r.) Rada podjęła trzy uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie przez Burmistrza w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
umowy dzierżawy części nieruchomości na cele edukacyjne, ustalając preferencyjną 
stawkę czynszu. 

W latach 2014-2017 (do 31 maja 2017 r.) Gmina zawarła z 48 przedsiębiorcami 
60 umów dzierżawy pomieszczeń i terenów przeznaczonych pod działalność 
gospodarczą, 16 umów najmu i jedną umowę użyczenia. 

(dowód: akta kontroli str. 39-40, 427-428, 460-572) 

W poszczególnych latach objętych kontrolą przedsiębiorcy działający na terenie 
Gminy korzystali z umorzeń zaległości podatkowych, odroczeń lub rozłożeń na raty 
należności lub zaległości z tytułu podatku.  

(dowód: akta kontroli str. 756-763) 

1.7. W okresie objętym kontrolą, w ramach działań wspierających przedsiębiorców 
już prowadzących działalność na terenie Gminy, na stronach internetowych 
Urzędu17 zamieszczano informacje o szkoleniach z zakresu funduszy europejskich 
na lata 2014-2020, inicjatywie Jeremie18, konkursie o nagrodę Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego w zakresie innowacyjności, cyklicznych spotkaniach 
pt.: „Środa z funduszami dla przedsiębiorstw”, naborze wniosków do Europejskiej 
Nagrody Promocji Przedsiębiorczości. Urząd współpracował z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Środzie Wlkp. (dalej: PUP) w zakresie rekrutacji i szkoleń 
dla przedsiębiorców z terenu Gminy (Volkswagen Poznań sp. z o.o.). Gmina objęła 
swoim patronatem Targi Pracy i Edukacji organizowane corocznie przez PUP. 

(dowód: akta kontroli str. 42, 573-621) 

1.8. W okresie objętym kontrolą Gmina nie powołała, ani nie współuczestniczyła 
w powołaniu instytucji otoczenia biznesu, takich jak np. fundusz poręczeń 
kredytowych, czy fundusz pożyczkowy. Gmina nie planowała w budżecie środków 
finansowych na powyższy cel. Burmistrz wyjaśnił, że nie było żadnego 
zainteresowania ze strony przedsiębiorców taką formą wsparcia. 

(dowód: akta kontroli str. 36-40) 

1.9. W okresie tym Gmina nie była zobowiązana i nie przygotowywała specjalnych 
ofert wsparcia dla początkujących przedsiębiorców. Burmistrz poinformował, 
że dobrym zwyczajem i praktyką w Urzędzie było udzielanie pomocy formalnej 
i prawnej osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą przez 
pracowników Referatu. 

(dowód: akta kontroli str. 37,43) 

1.10. Na portalu internetowym Gminy, znajdowały się informacje dla potencjalnych 
przedsiębiorców o obowiązującym prawie dotyczącym prowadzenia działalności 
gospodarczej, sposobach zatrudniania, wymaganych dokumentach dla firm, 
zakładki Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Kącik 

                                                      
16 Uchwała nr VI/81/2007 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania 
nieruchomościami gruntowymi 
17 Www.sroda.wlkp.pl 
18 Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises)  to program Unii Europejskiej, 
którego inicjatorem jest Komisja Europejska. JEREMIE jest atrakcyjną formą wsparcia finansowego, oferowanego mikro, 
małym i średnim przedsiębiorstwom, również podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą – tzw. start-up'om. Celem 
inicjatywy jest pomoc przede wszystkim tym firmom, które rozpoczynają działalność gospodarczą, nie posiadają historii 
kredytowej lub zabezpieczeń o wystarczającej wartości. 
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Przedsiębiorcy, a także informacje o przetargach i bieżących wydarzeniach, 
spotkaniach i uroczystościach z obszaru biznesowego, zaproszenia na konferencje 
i warsztaty dotyczące przedsiębiorczości. Na stronie BIP Gminy publikowano 
opracowane bezpośrednio dla przedsiębiorców karty informacyjne na temat 
procedur związanych z uzyskaniem stosownych uprawnień na wykonywanie 
działalności gospodarczej oraz informacje związane z zakładaniem działalności 
gospodarczej przez osoby fizyczne.  

(dowód: akta kontroli str. 622-657) 

W ramach promowana przedsiębiorczości, Urząd przystąpił do realizacji projektu 
„Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami”. Gmina aktywnie 
uczestniczyła w przedsięwzięciach promujących przedsiębiorczość obejmując 
patronatem szereg imprez i spotkań okolicznościowych organizowanych zarówno 
przez organizacje pozarządowe, kluby i stowarzyszenia sportowe, jak i lokalnych 
przedsiębiorców.  

Gmina współorganizowała imprezy: „Święto cebuli i ziemniaka” w Henrykowie oraz 
„Festyn Piwny” organizowany przez lokalny browar Gzub i „Targi Rzemiosła” 
w Środzie Wlkp. W 2015 roku Gmina brała udział w programie telewizyjnym „Taka 
Gmina”, promującym Gminę i zachęcającym potencjalnych inwestorów do rozwijania 
działalności na jej terenie.  

(dowód: akta kontroli str. 580-585, 594, 597,623-627, 649, 724, 739-741) 

1.11. W dniu 8 kwietnia 2016 r. Burmistrz wydał zarządzenie w sprawie opracowania 
mapy aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy, 
procedur jej aktualizowania, uzupełniania oraz wykorzystania. Gmina aktywnie 
uczestniczyła w działalności statutowej stowarzyszeń i organizacji pozarządowych 
skupiających w swych szeregach lokalnych przedsiębiorców (Cech Rzemiosł 
Różnych w Środzie Wlkp., Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski), 
współfinansując lub biorąc udział w wydarzeniach organizowanych przez 
ww. podmioty. Wspierała Centrum Integracji Społecznej i współpracowała 
z Oddziałem Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa i Agencją 
Nieruchomości Rolnych w Poznaniu. 

(dowód: akta kontroli str. 658-661, 662-695) 

1.12. Kształcenie zawodowe prowadzone było w dwóch placówkach 
zlokalizowanych w Środzie Wlkp., tj. w Zespole Szkół Rolniczych im. Jana Henryka 
Dąbrowskiego i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Hipolita 
Cegielskiego. Gmina aktywnie uczestniczyła w działaniach na rzecz kształcenia 
zawodowego uwzględniającego potrzeby przedsiębiorców prowadzących 
działalność na jej terenie poprzez: udział w konferencji organizowanej przez 
Powiatowy Urząd Pracy: Dostosowanie kształcenia młodzieży do potrzeb 
średzkiego rynku pracy, udział Burmistrza w spotkaniu ze Starostą średzkim, 
na którym przedstawiono wstępne założenia projektowe i zasady współpracy 
w ramach powiatowego programu „Efektywne doradztwo zawodowe w powiecie 
średzkim”, podpisanie Umowy Partnerskiej między Gminą Środa Wielkopolska 
a Powiatem Średzkim w celu realizacji Powiatowego Programu „Efektywne 
doradztwo zawodowe w powiecie średzkim” realizowanego w szkołach 
gimnazjalnych przez doradców zawodowych poradni psychologiczno-
pedagogicznej, udział w spotkaniu z PUP i dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych 
z powiatu średzkiego nt. „Perspektywy kształcenia zawodowego w powiecie 
średzkim – ustalenie kierunków kształcenia zawodowego w powiecie”, 
współorganizowanie w roku szkolnym 2016 - 2017 w szkołach gimnazjalnych 
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na terenie Gminy warsztatów dla uczniów klas w ramach powiatowego programu 
„Efektywne doradztwo zawodowe w powiecie średzkim”. 

(dowód:  akta kontroli str. 696-713) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Do dnia zakończenia kontroli NIK Burmistrz nie określił dla poszczególnych komórek 
organizacyjnych Urzędu zadań i sposobów realizacji celów określonych w Strategii 
na lata 2015-2020, pomimo że w tym dokumencie wskazano, iż cele pośrednie 
i bezpośrednie będą realizować poszczególne wydziały i referaty oraz jednostki 
podległe, w których kompetencjach będą zawierać się konkretne działania. 
Burmistrz wyjaśnił, że żadnej komórce organizacyjnej Urzędu nie przypisano zadań 
związanych z realizacją Strategii na lata 2015-2020. Przyznał, iż nie wyznaczył 
w Urzędzie osoby lub komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za monitorowanie 
i pomiar realizacji celów zawartych w ww. dokumencie. Wskazał przy tym, 
że w najbliższym czasie Strategia zostanie zmodyfikowana w taki sposób, aby z jej 
zapisów wynikało kto jest odpowiedzialny za monitorowanie i pomiar realizacji 
wyznaczonych celów.  

 (dowód:  akta kontroli str. 725-728) 
 

W ocenie NIK, działania podejmowane przez Gminę w okresie objętym kontrolą 
służyły stwarzaniu warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości. 
W opracowanych strategiach wskazane zostały cele dotyczące rozwoju 
przedsiębiorczości, lecz żadnej komórce organizacyjnej Urzędu nie przypisano 
zadań związanych z realizacją Strategii na lata 2015-2020. Niemniej Gmina 
wspierała przedsiębiorców m.in. poprzez organizowanie spotkań i szkoleń 
poświęconych tematyce przedsiębiorczości, udzielanie informacji dotyczących 
prowadzenia działalności gospodarczej oraz zapewnienie dostępu, poprzez stronę 
internetową Gminy, do aktualnych informacji o bieżących wydarzeniach, 
konferencjach i warsztatach.  

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

2.1. W Strategii z 2000 r. określone zostały zasady okresowej jej aktualizacji. 
Za opracowanie propozycji aktualizacji Strategii odpowiedzialnym miał być 
wyznaczony przez Burmistrza zespół zadaniowy. Nie określono przy tym 
częstotliwości opracowania przez Zespół tych propozycji. Do zespołu zadaniowego 
ds. aktualizacji Strategii z 2000 r. Burmistrz winien powołać pracowników 
merytorycznych Urzędu, radnych, przedstawicieli kluczowych dla rozwoju Gminy 
partnerów społeczno-gospodarczych. Przewodniczący, wybrany spośród składu 
zespołu miał kierować jego pracami, w szczególności zbierać wnioski dotyczące 
zmian w strategii i  przygotowywać dane niezbędne do wypracowania propozycji 
aktualizacji. 

 (dowód: akta kontroli str. 74, 223) 

W rozdziale Monitoring i ewaluacja, wskazano, że założeniem system monitoringu 
miała być odpowiedź na pytanie jak realizacja strategii wpływała na realizację 
założonej wizji i głównych celów strategicznych. W celu odpowiedzi na to pytanie 
zbudowano system wskaźników kontekstowych i strategicznych. 

(dowód:  akta kontroli str. 74, 224-230) 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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2.2. W Strategii z 2000 r. określono wskaźniki monitoringu celu strategicznego nr 2 
„Aktywizacja działalności gospodarczej”. Zdefiniowano oczekiwane efekty związane 
z realizacją celów operacyjnych ww. celu strategicznego: pozyskanie nowych, 
zewnętrznych inwestorów, nowe inwestycje gospodarcze, wzrost liczby miejsc 
pracy, wzrost dochodów ludności i budżetu Gminy oraz promocja Gminy. Dla oceny 
zasobów gospodarczych i sytuacji społecznej Gminy opracowano pakiet 
wskaźników obrazujących Gminę na tle powiatu średzkiego.  

Strategia na lata 2015-2020 posiadała opracowane wskaźniki kontekstowe, w tym 
dla celu strategicznego Dynamiczna gospodarka trzy wskaźniki: liczba podmiotów 
gospodarczych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców, liczba osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym oraz 
udział liczby bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 
produkcyjnym. Dla każdego celu strategicznego dobrano wskaźniki strategiczne, 
które podporządkowano celom pośrednim. Dla celu dynamiczna gospodarka 
opracowano przykładowe wskaźniki systemu monitoringu: zwiększenie atrakcyjności 
inwestycyjnej poprzez spójną politykę inwestycyjną i wzmocnienie współpracy 
i propagowanie postaw przedsiębiorczych, w ujęciu wskaźników produktu, rezultatu 
i oddziaływania. W Strategii zapisano m.in., że analiza wskaźników kontekstowych 
powinna obejmować analizę statyczną i dynamiczną opartą na benchmarkingu oraz, 
że oprócz oceny zjawiska, którego wskaźnik dotyczy należy uwzględnić kierunek 
i tempo zachodzenia zmian. 

(dowód: akta kontroli str. 135-137, 224-230) 

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

1. Burmistrz, pomimo obowiązku określonego w Strategii na lata 2000-2015 
nie wyznaczył zespołu zadaniowego ds. jej aktualizacji.  
Burmistrz stwierdził, że niepowołanie w Gminie takiego zespołu wynikało 
z  niedopatrzenia. Konsekwencją niepowołania zespołu było niewykonanie zadań 
związanych z okresową aktualizacją Strategii. 

(dowód: akta kontroli str. 725-727)  

2. W dokumencie Strategia na lata 2015-2020 nie określono zasad i elementów 
monitoringu (np. etap gromadzenia i analizy informacji, przygotowanie korekty 
prowadzonych działań, okresowa sprawozdawczość). Nie wskazano komórki 
lub osoby odpowiedzialnej za prowadzenie monitoringu i ocenę efektów działań 
podejmowanych na rzecz wspierania przedsiębiorczości. Brak było dokumentacji 
potwierdzającej podejmowanie przez Gminę działań związanych 
z monitorowaniem realizacji celów Strategii. 

Burmistrz potwierdził brak ww. cech i elementów w dokumencie. Przyjęcie 
Strategii do realizacji w takim kształcie wynikało z niedostatecznej wiedzy dot. 
jakości i rodzaju elementów, które powinno zawierać takie opracowanie. 
Podkreślił, że przy najbliższej modyfikacji dokumentu zostaną wprowadzone 
elementy, umożliwiające monitorowanie założonych celów Strategii.  

NIK wskazuje, że właściwie skonstruowany system monitorowania powinien 
umożliwić systematyczną ocenę stopnia realizacji działań i postępu w osiąganiu 
zakładanych celów, a w konsekwencji ułatwić podejmowanie decyzji dotyczących 
danego obszaru.  

(dowód: akta kontroli str. 727-728) 
 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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NIK zwraca uwagę, że określone w Strategii na lata 2015-2020 wskaźniki systemu 
monitoringu miały jedynie charakter ogólny, w szczególności nie zawierały wartości 
początkowej i docelowej, co może utrudniać ocenę osiąganych efektów.  

 

W Urzędzie nie wprowadzono odpowiedniego sytemu monitorowania Strategii 
na lata 2015-2020. Na żadną z komórek organizacyjnych Urzędu nie nałożono 
zadań związanych z monitorowaniem i ewaluacją ww. Strategi, a przyjęte wskaźniki 
systemu monitoringu miały jedynie ogólny charakter. Nie przypisano im również 
wartości bazowych i docelowych. Zdaniem NIK, ma to negatywny wpływ na 
możliwość monitorowania postępu prac i właściwej oceny ryzyka niepowodzenia 
przyjętych założeń, zwłaszcza w przypadku działań wieloletnich. 

 

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

3.1. W latach 2014-2017 (do 31 lipca) na terenie Gminy realizowane były inwestycje 
mogące pośrednio służyć poprawie warunków prowadzenia działalności 
gospodarczej lub podnoszeniu ich atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów, takie 
jak budowa i przebudowa dróg, przebudowa targowiska, budowa sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej oraz oświetlenia ulicznego. Na realizację tych 
inwestycji wydatkowano  13.503.233,73 zł. 

(dowód:  akta kontroli str. 386-387) 

W okresie tym ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały 
Rady Miejskiej skorzystali dwaj przedsiębiorcy (zwolnienie z podatku 
od nieruchomości na okres jednego roku, w kwocie 3.051 zł za lokale mieszkalne 
o powierzchni 84,43 m2 i lokale użytkowe o powierzchni 161,51 m² oraz zwolnienie 
z podatku od nieruchomości na okres jednego roku w kwocie 94.929, zł 
za sortownię jaj wraz z budynkiem socjalno-biurowym o powierzchni ogółem 
5092,74 m²). 

(dowód: akta kontroli str. 41-42, 416-426) 

Działania Gminy na rzecz lokalnych przedsiębiorców zostały docenione przez 
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, które w dniu 4 grudnia 2015 r. nadało 
Burmistrzowi godność Lidera Pracy Organicznej, wręczając mu statuetkę 
Honorowego Hipolita. W uznaniu dla m.in. rozwoju przedsiębiorczości, Środa Wlkp. 
24 września 2015 r. otrzymała tytuł „ Miasto godne polecenia”.  

(dowód: akta kontroli str. 580-585, 594, 597,623-627, 649, 724, 739-741)  

3.2. Realizując w latach 2014-2017 (do 31 marca 2017 r.) zadania związane 
z rozwojem przedsiębiorczości w Gminie: 

- corocznie wspierano organizację Festynu Piwnego Annopole, na który 
zapraszano przedsiębiorców prowadzących browary rzemieślnicze z całego 
kraju oraz organizację Święta Cebuli i Ziemniaka w Henrykowie, na którym 
swoje stoiska wystawiali lokalni przedsiębiorcy. W latach 2016-2017 
wspierano ponadto imprezę Rzemiosło Średzkie organizowane przez Cech 
Rzemiosł Różnych w ramach inicjatywy Średzkie Sejmiki Kultury, na której 
prezentowały się średzkie warsztaty rzemieślnicze i lokalni przedsiębiorcy. 
Wiodącym celem tego przedsięwzięcia było zachęcenie młodzieży 
do podjęcia nauki w szkołach zawodowych, 

(dowód: akta kontroli str. 739-741) 

Uwaga dotycząca 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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- Rada Miejska podjęła 10 uchwał w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, obejmując powierzchnię 148,9073 ha, 
z czego 58,2339 ha z przeznaczeniem na przemysł i usługi (39% 
wszystkich terenów ujętych w Planach Miejscowych w latach 2014-2017 
(do 31 maja), 

(dowód: akta kontroli str. 321-330, 343-346, 367-369) 

- doprowadzono do włączenia w granice miasta od 1 stycznia 2017 r. części 
obrębu ewidencyjnego Kijewo o pow. 192,2178 ha. W ten sposób Środa 
Wlkp. pozyskała nowe tereny inwestycyjne, przede wszystkim, działki 
zlokalizowane przy drodze krajowej nr 11, 

(dowód: akta kontroli str. 354-361, 373-382) 

- wydano odpowiednio: 37, 53, 65 i 23 decyzje o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu pod działalność gospodarczą (produkcyjną 
i usługową), które obejmowały w poszczególnych latach powierzchnię: 
42,0709 ha, 79,5727 ha 110,831 ha i 30,2803 ha, 

(dowód:  akta kontroli str. 338-339, 351-352) 

- na przejętych od prywatnych właścicieli nieruchomościach zbudowano drogi 
dojazdowe do 35 działek zajmujących łącznie 7,3900 ha, przeznaczonych 
pod działalność gospodarczą, usługi i przemysł,  

- wybudowano 75,76 km kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej oraz 
254,2 km sieci wodociągowej (rozdzielczej i magistralnej), 

(dowód:  akta kontroli str. 340-341, 392) 

- Gmina sprzedała przedsiębiorcom 10 nieruchomości o łącznej wartości 
9 189 170 zł,  

(dowód:  akta kontroli str. 429-455) 

- pomimo zmniejszenia się wpływów do budżetu Gminy z tytułu podatków 
od środków transportowych i nieruchomości, wynikającego ze stosowania 
niższych stawek tych podatków, (które wyniosły w latach 2014-2016 
odpowiednio: 6 085 634,64 zł, 5 800 043,26 zł, 5 500 343,91 zł 
i 2 658 009,46 zł), udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 
w budżecie Gminy wzrósł z 22 369 476,00 zł w 2014 r. do 26 057 978,00 zł 
w roku 2016. Także dochody w budżecie Gminy z tytułu podatku 
dochodowego od osób prawnych wzrosły z  2 173924,90 zł w roku 2014 
do 2 611 494,32 zł w  roku 2016. 

(dowód:  akta kontroli str. 414-415) 

- Gmina umorzyła zaległości w podatku od nieruchomości 
18 przedsiębiorcom na kwotę 155 802,75 zł w roku 2014, 
22 przedsiębiorcom na kwotę 78 959,29 zł w roku 2015, dziewięciu 
przedsiębiorcom na kwotę 56 863,32 zł w roku 2016 i sześciu 
przedsiębiorcom na kwotę 58 145 zł w I połowie 2017.  Z odroczeń 
i rozłożeń na raty należności lub zaległości z tytułu ww. podatku skorzystało 
10 podmiotów na kwotę 918 569,00 zł.  

(dowód:  akta kontroli str. 756-763) 

Analiza wybranych wskaźników i danych dotyczących rozwoju gospodarczego 
Gminy za lata 2013-2016 wykazała, m.in., że: zmniejszył się poziom bezrobocia 
(z  14,9% w 2013 r. do 9,5% w 2016 r.), wzrosła „netto” liczba przedsiębiorstw 
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(w analizowanych latach odpowiednio: 39, 4, 13 i 1), wzrosły dochody własne Gminy 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca (z 2,6 tys. zł w 2013 r. do 3,2 tys. zł 
w 2016 r.). 

W latach 2013-2016, liczba przedsiębiorców działających na terenie Gminy 
utrzymywała się na podobnym poziomie i wynosiła odpowiednio: 2533, 2536, 2538 
i  254119. Według stanu na 31 marca 2017 r., na terenie Gminy działało 314 osób 
prawnych. 

 (dowód:  akta kontroli str. 729-737, 756-763, 774-775) 

3.2. Gmina nie zrealizowała dwóch zadań wskazanych w Strategii z 2000 r., 
tj. utworzenie Średzkiego Centrum Przedsiębiorczości i Średzkiej Izby 
Gospodarczej. Według Burmistrza było to spowodowane zmianami priorytetów, 
w  stosunku do potrzeb zdefiniowanych w roku 2000 oraz brakiem zainteresowania 
ze strony przedsiębiorców. 

(dowód:  akta kontroli str. 746) 

3.3. Na działania związane z rozwojem przedsiębiorczości Gmina wydatkowała: 
161 620,99 zł w 2014 r.; 241 872,87 zł w 2015 r.; 313 937,73 zł w 2016 r. 
i 106 148,20 zł do 31 maja 2017 r. Wydatki te poniesiono głównie na sporządzenie 
aktualizacji opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Środa 
Wielkopolska, dotację podmiotową na funkcjonowanie Centrum Integracji 
Społecznej, organizację Święta Cebuli, aktywizację bezrobotnych i składki 
członkowskie (Lider Zielonej Wielkopolski i  Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 
Wielkopolski). 

(dowód:  akta kontroli str. 773) 

 

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

 

W ocenie NIK, działania prowadzone przez Gminę w zakresie wspierania rozwoju 
przedsiębiorczości, położenie geograficzne oraz czynniki makroekonomiczne 
wpłynęły na poprawę podstawowych wskaźników dotyczących jej rozwoju 
gospodarczego. Między innymi zmniejszyło się bezrobocie, a niskie stawki podatku 
od nieruchomości i środków transportu oraz ich stabilność mogły przyczynić się 
do przyrostu „netto” liczby przedsiębiorstw.  

 

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 Kontroli20, wnosi o przypisanie komórkom organizacyjnym 
Urzędu i jednostkom podległym, zadań związanych z realizacją celów określonych 
w  strategii rozwoju Gminy oraz wdrożenie systemu jej monitorowania.  

 

                                                      
19 Dane wg stanów na koniec: 2013 r, 2014 r., 2015 r. i 2016 r. 

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

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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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 wniosku pokontrolnego 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, dnia 21 września 2017 r. 

  

  

Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Poznaniu 

  
  

                       Kontroler                        Dyrektor 
         z up. Tomasz Nowiński 
                   wicedyrektor 

             Zbigniew Truszkowski 
    specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

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

podpis podpis 
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