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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 Sylwia Zakrzewska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli z dnia 
29 czerwca 2017 r. 

 

(dowód: akta kontroli str. 1-3) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy w Kleszczewie (dalej: Urząd). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

 

 

Bogdan Kemnitz (dalej: Wójt) od 7 czerwca 1990 r.  

                                                                                (dowód: akta kontroli str. 4-5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, Gmina Kleszczewo tworzy warunki do rozwoju 
przedsiębiorczości głównie poprzez realizacje inwestycji poprawiających stan 
lokalnej infrastruktury, prowadzenie działań doradczo-konsultacyjnych świadczonych 
na rzecz przedsiębiorców oraz działań promocyjnych.  

W latach 2014-2017 (I półrocze) Gmina realizowała inwestycje infrastrukturalne, w 
tym drogowe, wodno-kanalizacyjne służące pośrednio poprawie warunków 
prowadzenia działalności gospodarczej i zwiększaniu atrakcyjności Gminy dla 
potencjalnych inwestorów oraz wyznaczała nowe tereny pod działalność 
gospodarczą. Podejmowała również działania promocyjne Gminy i doradczo-
konsultacyjne na rzecz przedsiębiorców oraz przeprowadzała konsultacje 
społeczne, w których brali udział mieszkańcy, w tym prowadzący działalność 
gospodarczą. W komórkach organizacyjnych Urzędu wyznaczono pracowników do 
obsługi przedsiębiorców, w tym inwestorów. 

Rada Gminy wprowadziła niższe stawki podatku od środków transportowych oraz 
podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a 
także zwolnienia w podatku od nieruchomości, w ramach pomocy de minimis dla 
podmiotów realizujących na ternie Gminy nowe inwestycje.  Między innymi w wyniku 
tych działań obniżył się poziom bezrobocia, wzrosła liczba nowo zarejestrowanych 
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, wzrosły dochody własne gminy 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz dochody z PIT.  

Podstawowymi dokumentami planistycznymi, określającymi m.in. zadania 
inwestycyjne, związane z rozwojem przedsiębiorczości, były plany odnowy 
(istniejących wówczas) 12 sołectw w Gminie. NIK zwraca jednak uwagę, że  
pomimo zakończenia okresu ich obowiązywania w 2015 r., do opracowania Strategii 
Rozwoju Gminy na kolejny okres przystąpiono dopiero w 2017 r. tj. po upływie 
ponad roku. Ponadto, nie zorganizowano systemu monitoringu realizacji ujętych w 
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tych Planach zadań, dla poszczególnych wskaźników określono jedynie ich nazwy 
nie podając ich wartości bazowych i docelowych, co uniemożliwiało ocenę postępu 
stopnia ich realizacji oraz nie sporządzano raportów z monitoringu rzeczowego i 
finansowego, o których była mowa w tych Planach. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
Gmina Kleszczewo położona jest w województwie wielkopolskim, w bezpośrednim 
sąsiedztwie aglomeracji poznańskiej. Zajmuje powierzchnię 74,8 km2, co stanowi 
3,94% obszaru całego powiatu poznańskiego. Na jej terenie zamieszkuje 7892 
osób. W skład Gminy wchodzi obecnie 16 miejscowości, w tym 14 sołectw.  Tereny 
aktywizacji gospodarczej zajmują powierzchnię 8,8298 ha, co stanowi 0,12% ogółu.  
Przez Gminę przechodzą drogi o znaczeniu międzynarodowym (autostrada A2), 
wojewódzkim (nr 433 i 434) oraz powiatowym i gminnym.  Około 89% powierzchni 
Gminy zajmują użytki rolne. Według stanu na 31 lipca 2017 r. działalność 
gospodarczą w Gminie przede wszystkim o charakterze usługowym i handlowym 
prowadziło 661 podmiotów gospodarczych, głównie mikroprzedsiębiorstw1. 

(dowód: akta kontroli str. 42-44, 337-419) 

1. Warunki wspierania przedsiębiorczości w Gminie 

1.1. W Urzędzie nie wyznaczono oddzielnej komórki organizacyjnej ze wskazaniem 
wprost obowiązków w zakresie wspierania przedsiębiorczości, współpracy i pomocy 
przedsiębiorcom. Natomiast realizacja zadań w zakresie rozwoju przedsiębiorczości 
na terenie gminy, jak również prowadzenie spraw z zakresu działalności 
gospodarczej, zgodnie z obowiązującym Regulaminem organizacyjnym Urzędu 
Gminy Kleszczewo2, należy do zadań osoby zatrudnionej na samodzielnym 
stanowiska do spraw działalności gospodarczej i funduszy unijnych, a zadania 
dotyczące m.in. planowania przestrzennego oraz prowadzenia spraw związanych z 
aktywizacją gospodarczą gminy do Referatu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji. 
Osobą odpowiedzialną za prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej, 
rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy jest inspektor ds. działalności 
gospodarczej i funduszy unijnych. W Urzędzie Gminy Kleszczewo nie został 
opracowany odrębny schemat obsługi inwestora. 

W Gminie nie została powołana komisja rady gminy, której zadaniem było dbanie o 
wspieranie przedsiębiorczości i współpracę z przedsiębiorcami. Żadnej innej komisji 
nie przypisano ponadto wprost zadań związanych ze wspieraniem 
[przedsiębiorczości w gminie. 

(dowód: akta kontroli str. 14-24, 111-210) 

1.2. W okresie objętym kontrolą Gmina nie posiadała dokumentu o charakterze 
strategicznym wyznaczającego kierunki jej rozwoju takiego jak strategia rozwoju. 
Sekretarz Gminy – Genowefa Przepióra podała, że obecnie jest opracowywana 
Strategia Rozwoju Gminy Kleszczewo na lata 2017-2026, której wykonanie 
wyznaczono na wrzesień 2017 r. 

Narzędziem planistycznym i prawno-administracyjnym Gminy były Plany Odnowy 
Miejscowości: Poklatki, Bylin, Zimin, Gowarzewo, Kleszczewo, Markowice, Krerowo, 

                                                      
1 Podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: CEIDG).  
2  Wprowadzony zarządzeniem Wójta nr 12/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r., zmieniony zarządzeniem nr 

44/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. oraz zarządzeniem nr 26/2016 z dnia 1 sierpnia 2013 r.,  następnie 
wprowadzony Zarządzeniem nr 72/2015 z dnia 16 października 2015 r., zmieniony zarządzeniem nr 57/2016 z 
dnia 30 grudnia 2016 r. oraz  wprowadzony Zarządzeniem nr 16/2017 z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie 
ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kleszczewo. 
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Śródka, Krzyżowniki, Komorniki, Nagradowice oraz Tulce, przyjęte przez Radę 
Gminy Kleszczewo w 2008 r.3 Obowiązek opracowania i uchwalenia tych 
dokumentów był podstawą do aplikowania o środki finansowe w ramach „Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” oraz Regionalnych Programów 
Operacyjnych. Plany/dokumenty te zawierały m. in. strategie działań na lata 2008-
2015.   

Plany te zawierały część diagnostyczną4 oraz analizę strategiczną kluczowych 
aktualnych i przyszłych problemów, słabych i silnych stron poszczególnych 
miejscowości oraz szans i zagrożeń.  

Z Planów tych wynikało, że  do mankamentów Gminy w okresie ich tworzenia 
należały m.in. niedostateczne skanalizowanie oraz niedostateczna jakość 
większości chodników i dróg gminnych, a także niedostateczna ilość punktów 
handlowych i usługowych. Przyjęcie tych Planów miało na celu wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich poprzez zapewnienie wielofunkcyjności rolnictwa i wsi, 
zwiększenie funkcji gospodarczych i społecznych wsi, ochrony środowiska na 
obszarach wiejskich, ograniczenie bezrobocia oraz poprawę warunków życia 
ludności wiejskiej. 

Według przyjętych w Planach założeń najważniejszym narzędziem ich realizacji miał 
być budżet gminy. Wskazywały one konkretne zadania (projekty), które miały być 
realizowane przez Gminę w założonym horyzoncie czasowym wraz 
z oszacowaniem kosztów ich realizacji. Zadania te wynikały z przyjętych w Planach 
celów i kierunków działań, które służyły głównie poprawie infrastruktury i warunków 
życia mieszkańców Gminy. Kolejnym instrumentem realizacji ww. Planów miało być 
tworzenie dobrego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości i wyzwalanie lokalnych 
inicjatyw gospodarczych.  

Odpowiedzialność za proces monitorowania i raportowania Radzie Gminy informacji 
o realizacji Planów przypisano Wójtowi Gminy. Ocena realizacji Planów 
dokonywana była w sprawozdaniach rocznych, które Wójt składał Gminie podczas 
sesji, na której udzielane jest absolutorium za działania w roku poprzednim.  

Informacje na temat realizacji zadań inwestycyjnych wynikających z realizacji 
budżetu Gminy i Planów Odnowy Miejscowości były również upowszechniane za 
pośrednictwem prasy lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz 
bezpośrednio przez władze Gminy na różnego typu zebraniach i sesjach Rady 
Gminy.  

(dowód: akta kontroli str. 14-24, 26-35, 42-44, 91-110, 420-806) 

1.3. Od 2001 r. w Gminie obowiązywało Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego5. W 2016 r. dokonano oceny jego aktualności6. 

                                                      
3 Uchwały nr: XXI/150/2008 z dnia3 lipca 2008 r., XXI/155/2008 z dnia 3 lipca 2008 r., XXI/156/2008 z dnia 3 

lipca 2008 r., XVIII/135/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r., XXI/157/2008 z dnia 3 lipca 2008 r., XVIII/136/2012 z 
dnia 25 kwietnia 2012 r., XXXIX/196/2012 z dnia 27 marca 2014 r., XXI/158/2008 z dnia 3 lipca 2008 r., 
XXI/159/2008 z dnia 3 lipca 2008 r., XXI/160/2008 z dnia 3 lipca 2008 r., XXI/161/2008 z dnia 3 lipca 2008 r., 
XXI/154/2008 z dnia 3 lipca 2008 r., XLIV/307/2010 z dnia 9 czerwca 2010 r., XVII/131/2012 z dnia 28 marca 
2012 r., XXI/151/2008 z dnia 3 lipca 2008 r., XXI/152/2008 z dnia 3 lipca 2008r.,XLIV/308/2010 z dnia 9 
czerwca 2010 r., XXI/153/2008 z dnia 3 lipca 2008 r., XXXII/236/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r., 
XLIV/306/2010 z dnia 9 czerwca 2010 r. 

4  Tj. charakterystykę demograficzną i sytuację na rynku, inwentaryzację zasobów służących odnowie danej 
miejscowości, opis posiadanej infrastruktury, analizę SWOT, wizję rozwoju danej miejscowości oraz opis 
planowanych zadań inwestycyjnych.  

5 Uchwała nr XXXII/186/01 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 26 września 2001 r. 
6  Rada Gminy w Kleszczewie uchwałą nr XV/109/2016 z 24 lutego 2016 r. przyjęła wyniki przedstawione 

w opracowaniu „Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo” stosownie do art. 32 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199. ze zm.)”. 
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Do czasu zakończenia kontroli NIK, Studium było sześciokrotnie zmieniane przez 
Radę Gminy7. Celem zmian było m.in. nadanie nowego kierunku dla terenów 
znajdujących się w Gminie, w wyniku zmian funkcji terenu na mieszkaniową, 
usługową oraz wyznaczenia nowych terenów dla prowadzenia działalności 
gospodarczej, jak również określenie zasad lokalizacji urządzeń związanych z 
wydobyciem i przesyłem gazu ziemnego.   

Uchwalony 30 września 2005 r. aktualny Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego (dalej: MPZP) pokrywał 100% powierzchni Gminy. Plan ten był 
17krotnie zmieniany8. Uwzględnione zostały w nim tereny pod działalność 
gospodarczą i tereny aktywizacji gospodarczej (stanowiące od 22 sierpnia 2016 r. 
własność prywatną) oraz usługi, które stanowią odpowiednio 7,1 % i 0,6% obszaru 
objętego planem. Obowiązujący MPZP wraz ze zmianami został udostępniony 
na stronie BIP Gminy, w zakładce „plany zagospodarowania przestrzennego”. Nie 
zostały one udostępnione bezpośrednio w zakładce „strefa przedsiębiorcy”.  

 (dowód: akta kontroli str. 14-24, 25, 42-44, 337-419) 

1.4. W latach 2014-2017 (do 2 sierpnia) Gmina Kleszczewo skorzystała z 
możliwości pozyskiwania terenów od prywatnych właścicieli pod realizację 
inwestycji gminnych, tj. pod budowę przedszkola w miejscowości Kleszczewo oraz 
pod budowę przepompowni ścieków w miejscowości Gowarzewo. Wójt wyjaśnił, 
że ze względu na brak w zasobach Gminy terenów, które mogłyby być 
przeznaczone pod inwestycje, i na wysoką wartość rynkową gruntów, które 
podnoszą koszty inwestycji nie jest możliwe, aby przeznaczać znaczące kwoty na 
zakup gruntów na tereny inwestycyjne.  

 (dowód: akta kontroli str.14-24, 42-44) 

Sekretarz Gminy poinformowała, że Gmina nie podejmowała działań mających na 
celu włączenie części jej terenów do specjalnej strefy ekonomicznej..  

(dowód: akta kontroli str. 14-24) 

 

1.5. W okresie objętym kontrolą w Gminie realizowano inwestycje mogące 
pośrednio służyć poprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej lub 
podnoszeniu atrakcyjności terenów gminnych dla potencjalnych inwestorów, takie 
jak: budowa i przebudowa dróg, budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 
(budowa drogi do terenów aktywizacji gospodarczej w Krzyżownikach będących 
własnością prywatną oraz budowa sieci wodociągowej do terenów aktywizacji 
gospodarczej w Komornikach i Śródce), gazociągu, sieci energetycznej oraz 
internetu bezprzewodowego. 

Do czasu zakończenia kontroli Gmina Kleszczewo dysponowała infrastrukturą 
wodociągową, z której korzysta 100 % mieszkańców, a także siecią kanalizacyjną, z 
której korzysta 70 % mieszkańców. Długość dróg należących do Gminy (drogi 
gminne) wynosi 111,4 km, w tym asfaltowych – 24,58 km, brukowych – 1,48 km, z 

                                                      
7 Zmiany Studium dokonano w drodze uchwał: nr XLVIII/234/2006 z dnia 5 września 2006 r., nr XV/94/2008 

z dnia 7 lutego 2008 r., nr VIII/53/2011 z dnia 25 maja 2011 r.,  nr XVIII/132/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r., 
nr XXXI/230/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. oraz nr XXXIV/254/2013 z dnia 30 października 2013 r. 

8 Zmiany MPZP dokonano w drodze uchwał: nr XIX/115/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r., nr XIX/117/2008 z dnia 
30 kwietnia 2008 r., nr XIX/116/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r., nr X/73/2011 z dnia 7 września 2011 r., nr 
XX/145/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r., nr XX/142/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r., XX/143/2012 z dnia 27 
czerwca 2012 r., nr XX/144/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r., nr XX/165/2012 z dnia 29 października 2012 r., nr 
XX/166/2012 z dnia 29 października 2012r., nr XXXIII/243/2013 z dnia 25 września 2013 r., nr 
XXXVI/266/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., nr XXXVII/272/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r., nr XXII/156/2016 z 
dnia 30 listopada 2016 r., nr XXVIII/200/2016 z dnia 30 listopada 2016 r., nr XXV/173/2017 z dnia 25 stycznia 
2017 r. oraz nr XXV/174/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.  
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kostki betonowej – 4,59 km, płyty drogowej – 0,87 km, tłuczniowych – 38,38 km i 
gruntowych – 41,50 km. 

W okresie objętym kontrolą żaden z przedsiębiorców z terenu Gminy nie zgłosił 
wniosku o dostosowanie istniejącej infrastruktury do jego potrzeb.  

(dowód: akta kontroli str.14-24, 37-40, 42-44) 

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

(dowód: akta kontroli str. 14-24, 37-40) 

1.7. Stawki podatku od środków transportowych, na lata 2014-2017 zostały przez 
Radę Gminy ustalone w wysokości niższej niż górne granice stawek kwotowych 
tego podatku ustalone przez Ministra Finansów. W latach 2015-2016 stawki tego 
podatku rokrocznie wzrastały, natomiast w 2017 r. zostały ustalone na poziomie 
obowiązującym w roku 2016.  

Stawka podatku od nieruchomości od gruntów związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej ustalona na rok 2015 (0,90 zł od 1 m2 powierzchni) była 
wyższa od stawki ustalonej na rok 2014 (0,89 zł od 1 m2 powierzchni), natomiast 
obowiązująca od 1 stycznia 2016 roku stawka tego podatku (0,89 zł od 1 m2 
powierzchni) została ustalona na poziomie obowiązującym w roku 2014. 

Stawka podatku od nieruchomości od budynków lub ich części związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązująca w latach 2014-2016, była 
wyższa niż ustalona dla roku poprzedniego (w 2015 r. o 0,09 zł wyższa niż w 2014 
r., w 2016 r. o 0,02 zł wyższa niż 2015 r.), natomiast obowiązująca od 1 stycznia 
2017 r. stawka tego podatku ustalona została na poziomie obowiązującym w roku 
2016.  

W okresie objętym kontrolą obowiązywała ponadto uchwała Rady Gminy 
Kleszczewo w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy 
Kleszczewo w ramach pomocy de minimis9. Zgodnie z § 1 tej uchwały zwolnieniu z 
podatku od nieruchomości podlegały grunty, budynki, budowle lub ich części zajęte 
na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna przez 
podmioty podejmujące po raz pierwszy taką działalność na terenie gminy, na bazie 
obiektów budowlanych powstałych w wyniku zrealizowania nowej inwestycji. 
Polegało ono na zwolnieniu z podatku od nieruchomości w wysokości rocznego 
wymiaru podatku w pierwszym roku obowiązywania płatności. 

 (dowód: akta kontroli str. 14-24, 256-309) 

1.8. W Urzędzie nie określano zasad najmu lokali użytkowych stanowiących 
własność Gminy.  

W okresie objętym kontrolą realizowano 16 umów najmu lokali użytkowych 
będących własnością Gminy. Badanie tych umów wykazało, że Gmina nie 
stosowała dla przedsiębiorców preferencyjnych stawek najmu. W jednym 
przypadku, w związku z przeprowadzeniem przez najemców remontu 
spowodowanego koniecznością dostosowania wynajmowanego lokalu 
do prowadzenia w nim działalności gastronomicznej, połączonej z prowadzeniem 

                                                      
9 Uchwała nr XLV/329/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 października 2014 r., uchwała nr XXXII/221/2017 

z dnia 28 czerwca 2017 r. 
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sklepu spożywczego, Wójt zwolnił użytkownika lokalu z obowiązku płacenia czynszu 
przez pierwsze trzy lata. 

W latach 2014-2017 Gmina dysponowała ponadto trzema niewykorzystanymi 
lokalami użytkowymi, które mogłyby być przeznaczone dla przedsiębiorców. W 
stosunku do dwóch z nich Wójt podejmował działania w celu ich wynajęcia, które 
jednak okazały się nieskuteczne. Sekretarz Gminy wyjaśniła, że dwa z nich 
przeznaczone są obecnie do remontu. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że w latach objętych kontrolą tj. 2014-2017, przedsiębiorcy nie 
występowali do gminy z wnioskami o udzielenie ulg na remont lokali użytkowych 
bądź zastosowanie preferencyjnych stawek sprzedaży, najmu tych lokali. 

(dowód: akta kontroli str. 14-24, 37-40, 310-318, 319-336) 

1.9. W okresie objętym kontrolą, Gmina nie udzielała wsparcia finansowego 
przedsiębiorcom działającym na jej terenie w postaci poręczeń, gwarancji i 
pożyczek. W analizowanych latach przedsiębiorcy nie występowali także do Gminy 
z wnioskami o udzielenie im takiego rodzaju pomocy.  

W okresie objętym kontrolą Gmina nie powołała i nie współuczestniczyła 
w powołaniu instytucji otoczenia biznesu, takich jak np. fundusz poręczeń 
kredytowych, czy fundusz pożyczkowy.  

 (dowód: akta kontroli str. 14-24, 37-40) 

1.10. W ramach działań wspierających przedsiębiorców już prowadzących 
działalność na terenie Gminy, podejmowano m.in.: 

- działania na rzecz absorpcji środków unijnych, 

- pomoc przy aplikowaniu o środki unijne, 

- upowszechnianie informacji, w tym poradników dla przedsiębiorstw, ze 
szczególnym uwzględnieniem młodych przedsiębiorstw.  

Gmina Kleszczewo jest członkiem Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów” (dalej: 
„LGD”). Dzięki przynależności do LGD przedsiębiorcy z terenu Gminy Kleszczewo 
mają możliwość aplikowania o środki unijne. LGD prowadziła również szkolenia dla 
przedsiębiorców, konsultacje oraz doradztwo w aplikowaniu o środki unijne. Gmina 
poprzez swoją stronę internetową, lokalną gazetkę, tablicę informacyjną 
rozpowszechniała informacje o możliwości składania wniosków unijnych do LGD, a 
pracownik Urzędu doradzał przedsiębiorcom w aplikowaniu o te środki. 

Sekretarz Gminy poinformowała, że podjęto działania związane z utworzeniem 
Klubu przedsiębiorców, ale zainteresowania ze strony przedsiębiorców stopniowo 
malało. W związku z brakiem zainteresowania zakończono też organizację spotkań.   

(dowód: akta kontroli str. 14-24) 

1.11. Gmina nie była zobowiązana i nie przygotowała specjalnej oferty wsparcia dla 
początkujących przedsiębiorców w postaci bezzwrotnych pożyczek czy bezpłatnego 
użyczania lokali. Jak wyjaśniła Sekretarz Gminy, działania Urzędu w zakresie 
udzielania wsparcia poczatkującym przedsiębiorcom polegały na udostępnianiu 
informacji przydatnych w prowadzeniu działalności gospodarczej na swoich stronach 
internetowych w zakładce – Działalność Gospodarcza. 

(dowód: akta kontroli str.14-24) 

1.12. Na portalu internetowym Gminy w zakładce - Działalność Gospodarcza 
znajdowały się aktualne informacje dla potencjalnych przedsiębiorców o 
obowiązującym prawie dotyczącym prowadzenia działalności gospodarczej nt.: 
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rejestracji działalności w CEIDG, rejestracji jako płatnika VAT, punktów 
potwierdzających „profil zaufany”, Polska Klasyfikacja Działalności Gospodarczej 
(PKD), Krajowy Rejestr Sądowy, przydatne adresy, wnioski do pobrania oraz tzw. 
Strefa przedsiębiorcy, a w niej: nowe obowiązki pracodawców w zakresie bhp, 
kalendarz przedsiębiorcy, obowiązki przedsiębiorcy, korzyści z zatrudnienia osoby 
bezrobotnej, wsparcie dla osób bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej, 
zakaz pracy w placówkach handlowych w święta, poręczenia kredytów i pożyczek 
dla małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego, punkty 
informacyjne w Wielkopolsce, linki, które warto znać.      

Sekretarz Gminy wyjaśniła ponadto, że Gmina współpracuje również z Centrum 
Obsługi Inwestora w Poznaniu w celu promowania przedsiębiorców, terenów 
inwestycyjnych Gminy. Przygotowywane są również ulotki inwestycyjne skierowane 
dla inwestorów, które wykorzystuje się na Targach. Zamieszcza się także na stronie 
internetowej Gminy w zakładce: „tereny inwestycyjne” informacje dotyczące terenów 
przeznaczanych pod inwestycje w gminie (będących własnością prywatną). 

(dowód: akta kontroli str. 14-24, 26-35, 37-40) 

W okresie objętym kontrolą działania promocyjne polegały na wydawaniu publikacji 
o Gminie (Gminne ABC), promowaniu Gminy na targach, udostępnianiu wszelkich 
informacji na stronie internetowej Gminy oraz organizowaniu wszelkiego rodzaju 
spotkań i szkoleń, w tym również dla przedsiębiorców. 

(dowód: akta kontroli str. 14-24, 26-35, 106-110) 

1.13. W okresie objętym kontrolą, Gmina, za wyjątkiem LGD, nie współpracowała i 
nie wspierała organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości. W latach 2014-2017 Rada Gminy podejmowała uchwały w 
sprawie przyjęcia rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami. Jako zadania priorytetowe wskazane były jednak: w sferze 
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – organizacja czasu wolnego oraz w 
sferze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – aktywizacja społeczna 
seniorów. 

Wójt Gminy stwierdził że: „(…) gmina w programie współpracy w ostatnich latach 
wskazuje zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz na 
rzecz osób w wieku emerytalnym, przeznaczając na ten cel środki w niewielkiej 
wysokości (…) gmina nie wskazuje w programie współpracy zadań na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości”. 

 (dowód: akta kontroli str. 14-24, 37-40, 211-255) 

1.14. W latach 2014-2017 (I półrocze) Gmina nie podejmowała współpracy z 
powiatowym urzędem pracy związanej ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości. 

Wójt Gminy wyjaśnił że „od kilku lat gmina udostępnia pracownikom PUP w 
Poznaniu pomieszczenie, gdzie osoby bezrobotne mogą załatwić sprawy związane 
z rejestracją bezrobotnych a przedsiębiorcy uzyskać informacje – zainteresowanie 
przedsiębiorców jest jednak niewielkie. Gmina co pewien czas podejmuje próby 
organizacji spotkań informacyjnych i szkoleń dla przedsiębiorców, jednak 
zainteresowanie tą formą pomocy jest ograniczone. W szkoleniu zorganizowanym w 
bieżącym roku, pomimo szerokiej akcji informacyjnej, udział wzięło zaledwie 
czterech przedsiębiorców.” 

(dowód: akta kontroli str. 14-24, 37-40) 

1.5. W okresie objętym kontrolą Gmina nie występowała z inicjatywą rozpoznawania 
potrzeb kształcenia zawodowego pod kątem lokalnych przedsiębiorców. Na terenie 
Gminy nie ma zlokalizowanych szkół zawodowych.  
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Wójt Gminy wyjaśnił, że podczas spotkań z dyrektorami szkół prowadzone były 
dyskusje dotyczące zachęty wyboru przez uczniów kierunków kształcenia 
zawodowego. W celu umożliwienia skorzystania ze szkolnictwa zawodowego w 
Swarzędzu, gmina Kleszczewo uruchomiła linię autobusową zapewniając dojazd 
uczniom do szkół zawodowych. Ponadto Gmina Kleszczewo uczestniczy w 
projekcie „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku 
pracy na terenie Gminy Swarzędz oraz Gminy Kleszczewo Mój zawód – moja 
przyszłość”.” 

(dowód: akta kontroli str. 14-24, 37-40) 

 

1.16.  Gmina przeprowadziła konsultacje społeczne w zakresie poprawy warunków 
życia mieszkańców w związku z opracowywaniem Strategii Rozwoju Gminy 
Kleszczewo na lata 2017-2026, budowy spójnej „Polityki parkingowej”, Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej, w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i 
obszaru rewitalizacji na terenie Gminy, Programu Ochrony Powietrza oraz Programu 
Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo. 

 (dowód: akta kontroli str. 14-24, 26-35) 

NIK zwraca uwagę, że w latach 2016-2017 (do czasu zakończenia czynności 
kontrolnych) Gmina nie posiadała dokumentu strategicznego określającego kierunki 
jej rozwoju. 
Plany odnowy miejscowości w Gminie utraciły już swą aktualność, gdyż dotyczyły 
działań podejmowanych w latach 2008-2015, natomiast do opracowania Strategii 
Rozwoju Gminy na kolejny okres przystąpiono dopiero w 2017 r., tj. po ponad roku 
od upływu okresu obowiązywania ww. Planów. 

(dowód: akta kontroli str. 14-24, 420-806) 

 W ocenie NIK, pomimo braku strategii rozwoju, Gmina podejmowała w okresie 
objętym kontrolą działania na rzecz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi 
przedsiębiorczości. Polegały one przede wszystkim na realizacji inwestycji 
infrastrukturalnych, organizowaniu spotkań i szkoleń poświęconych tematyce 
przedsiębiorczości oraz udzielaniu przedsiębiorcom związanych z tym informacji. 

 

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

 

2.1. W Urzędzie nie wskazano osoby ani komórki odpowiedzialnej za monitorowanie 
i ocenę efektów w zakresie wspierania przedsiębiorczości. 

Wójt Gminy stwierdził że: „W okresie objętym kontrolą gmina samodzielnie nie 
przeprowadziła analizy stanu przedsiębiorczości, który ma odzwierciedlenie w 
odrębnym dokumencie (…)”. 

(dowód: akta kontroli str. 14-24, 42, 420-806) 

2.2. W każdym z Planów Odnowy Miejscowości określono sposób monitorowania 
postępu realizacji i efektywności wdrażanych zadań. Miał on głównie polegać na 
dostarczaniu danych obrazujących postęp we wdrażaniu Planu oraz 
umożliwiających ocenę jego wykonania. Zapisano w nich także, że ocena planów 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności 
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prowadzona będzie na podstawie składanych raportów z prowadzonego monitoringu 
rzeczowego i finansowego, opisu rozbieżności pomiędzy planem a wdrożeniem 
zadania oraz analizą przyczyn i skutków rozbieżności. Raporty miały zawierać 
informacje dot. postępu realizacji planu finansowego oraz prognozę w tym zakresie 
na rok następny.  

 (dowód: akta kontroli str. 14-24, 42, 420-806) 

Odpowiedzialność za monitorowanie postępów we wdrażaniu Planów przypisano 
Wójtowi Gminy, który zobowiązany był do sporządzania raportów z monitoringu 
rzeczowego i finansowego prezentowanych podczas kolejnych planowych Sesji 
Rady Gminy. Ocena Planów miała być dokonywana w sprawozdaniach rocznych z 
wykonania budżetu Gminy, a ocena zadań wynikających z Planów po zakończeniu i 
rozliczeniu danej inwestycji. 

Kontrolującej nie przedstawiono dokumentów (raportów) świadczących o 
prowadzonym monitoringu realizacji zadań określonych w Planach.  

 (dowód: akta kontroli str. 14-24, 37-40, 420-806) 

2.3. Wskaźniki realizacji Planów zadań miały dotyczyć m.in.: 

 rzeczowych efektów działalności, liczone w jednostkach naturalnych, np.: 
długość nowo budowanych dróg, liczba budynków poddanych renowacji, ilość 
firm, które otrzymały pomoc, itp.(wskaźniki produktu), 

 efektów wynikających z wdrożenia Planów, np. skrócenie czasu podróży, 
liczba mieszkańców objętych selektywną zbiórką odpadów, liczba wypadków 
drogowych, zwiększenie sprzedaży eksportowej firm objętych danych 
działaniem, zmniejszenie nakładów na bieżące remonty obiektów 
zabytkowych, itp. (wskaźniki rezultatu), 

 konsekwencji planów wykraczających poza natychmiastowe efekty dla 
bezpośrednich beneficjentów (wskaźniki oddziaływania). 

 (dowód: akta kontroli str. 420-806) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niewykonaniu postanowień 
wynikających z Planów Odnowy Miejscowości dotyczących stworzenia systemu ich 
wdrażania i monitorowania.  

Wójt Gminy wyjaśnił, że ustawodawca poza ogólnie określonymi zadaniami w art. 8 
ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej  nie nałożył na gminy  
obowiązku monitoringu działań podejmowanych na rzecz wspierania 
przedsiębiorczości. 

 (dowód: akta kontroli str. 37-40) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że określone w Planach Odnowy 
Miejscowości wskaźniki służące ocenie postępu działań Gminy miały jedynie 
charakter ogólny, w szczególności nie zawierały wartości początkowej i docelowej, 
co może utrudniać ocenę postępu stopnia ich realizacji. 

Zdaniem NIK określenie precyzyjnych mierników ilościowych jest konieczne 
do oceny skuteczności prowadzonych przez Gminę działań i postępu w osiąganiu 
założonych celów, a w konsekwencji dostosowania odpowiednich dokumentów do 
zmieniających się warunków. 

(dowód: akta kontroli str. 420-806) 

  
Stwierdzone 
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W ocenie NIK, pomimo wskazania w Planach odnowy konieczności monitorowania 
realizacji ujętych w nich zadań, w okresie objętym kontrolą w Urzędzie nie 
zorganizowano systemu monitoringu. Dla poszczególnych celów strategicznych 
określono jedynie nazwy wskaźników nie podając ich wartości bazowych 
i docelowych, co uniemożliwiało ocenę postępu stopnia ich realizacji. Nie 
sporządzano również raportów z monitoringu rzeczowego i finansowego, o których 
mowa w tych Planach. 

 

3. Działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości oraz efekty 
tych działań 

3.1. W związku z zadaniami realizowanymi przez Urząd dotyczącymi rozwoju 
przedsiębiorczości w Gminie podejmowano następujące działania: 

 zmieniano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod 
potrzeby zainteresowanych inwestorów prywatnych (Nagradowice, 
Krzyżowniki, Tulce, Komorniki, Bylin), 

 zrealizowano inwestycję dotyczącą budowy drogi do terenów aktywizacji 
gospodarczej w Krzyżownikach oraz budowę sieci wodociągowej do 
terenów aktywizacji gospodarczej w Komornikach i Śródce 
(wydatkowana kwota to łącznie 607.534,37 zł) 

 udzielano pomocy i doradztwa w znalezieniu terenów pod realizację 
inwestycji z możliwością zmiany planu miejscowego w związku ze 
zgłoszonymi potrzebami (np. dewelopera – rynek i osiedle w 
Kleszczewie, zakładu produkcyjnego – Nagradowice), 

 obniżono górne stawki podatku od nieruchomości dla podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą oraz górne stawki podatku od 
środków transportowych, wprowadzono na terenie gminy zwolnienia z 
podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, z której 
skorzystały w 2015 roku, dwa podmioty, a wartość udzielonej im pomocy 
wyniosła  71.921 zł, tj. 16.964,60 euro, 

 promowano tereny inwestycyjne gminy w prasie i wydawnictwach 
specjalistycznych oraz na targach inwestycyjnych za pośrednictwem 
Centrum Obsługi Inwestora w Poznaniu oraz Stowarzyszenia Metropolia 
Poznań, 

 organizowano szkolenia dla przedsiębiorców, 

 uczestniczono w programie certyfikacji "Gmina Fair Play", gdzie obok oceny 
podejmowanych działań wobec przedsiębiorców (dokonanej również w 
wyniku bezpośrednich rozmów z inwestorami i firmami działającymi na 
terenie gminy) przedstawiano także pozycję konkurencyjną w 
porównywalnej grupie gmin - gmina Kleszczewo uzyskiwała rokrocznie 
nagrody i wyróżnienia.  

 (dowód: akta kontroli str. 37-40) 

3.3. Na działania związane z rozwojem przedsiębiorczości Gmina wydatkowała, w 
latach 2014-2017 łącznie 877.409,14 zł. Wydatki te poniesiono głównie na: 

 budowę drogi do terenów gospodarczych Krzyżowniki (562.855,01 zł), 
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 budowę dróg do gruntów rolnych w miejscowości Kleszczewo i Poklatki 
(116.782,46 zł, w tym otrzymane dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 70.000 zł), 

 budowę dróg do gruntów rolnych w miejscowości Markowice (153.092,31 zł, 
w tym otrzymane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w kwocie 102.500 zł), 

 budowę sieci wodociągowej do terenów aktywizacji gospodarczej w 
Komornikach i Śródce (44.679,36 zł). 

Ponadto w planie wydatków na 2017 r. zabezpieczone zostały środki na budowę 
dróg gminnych do terenów gospodarczych (będących własnością prywatną) w 
wysokości 1.093.037,10 zł, w tym otrzymane dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 88.125 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 14-24, 90) 

3.4. Analiza wskaźników i danych dotyczących rozwoju gospodarczego Gminy za 
lata 2013-2016 wykazała, m.in., że: 

 zmniejszył się poziom bezrobocia (z 3,05% w 2013 r. do 1,65% w 2016 r.), 
 co roku występował przyrost „netto” przedsiębiorstw (najmniejszy w 2015 r. 

– 17, największy w 2014 r. - 30), 
 dochody własne Gminy w przeliczeniu na mieszkańca wzrosły z 1.564,60 

tys. zł w 2013 r. do 2.237,29 tys. zł w 2016 r., 
  dochody z PIT w przeliczeniu na mieszkańca wzrosły z 752,37 tys. zł w 2013 

r. do 1080,73 tys. zł w 2016 r. 
 (dowód: akta kontroli str.14-24) 

W okresie objętym kontrolą wzrosła liczba przedsiębiorców (osób fizycznych) 
działających na terenie Gminy Kleszczewo z 586 na koniec 2013 r. do 657 
na koniec 2016 r. (o 12,1%). 

(dowód: akta kontroli str. 14-24) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 
 
W ocenie NIK działania prowadzone przez Gminę w zakresie wspierania rozwoju 
przedsiębiorczości, w tym m.in. realizacja inwestycji drogowych, organizacja szkoleń 
dla przedsiębiorców oraz pomoc przy aplikowaniu o środki unijne, mogły mieć wpływ 
na poprawę podstawowych wskaźników dotyczących rozwoju gospodarczego. W 
Gminie w okresie objętym kontrolą spadł poziom bezrobocia, wzrosła liczba nowo 
zarejestrowanych podmiotów, wrosły dochody z PIT oraz dochody własne Gminy w 
przeliczeniu na jednego mieszkańca Gminy. 

 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach, jeden 
dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
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nieprawidłowości  
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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 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. 

Poznań, dnia           września 2017 r. 

 

 
 
 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 
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