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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 Marek Rozwalka, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/115/2017 z 17 lipca 2017 r. oraz nr LPO/147/2017 z dnia 20 września 2017 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 1-4) 

Jednostka 

kontrolowana 

Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno (dalej: Urząd). 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Łukasz Borowiak, Prezydent Miasta Leszna (dalej „Prezydent”).  

(dowód: akta kontroli, str. 6-11) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

Miasto Leszno, wprowadzając w latach 2014 – 2017 (I półrocze) narzędzia 
wspierające rozwój gospodarczy i podejmując inwestycje poprawiające 
infrastrukturę, stwarzało warunki sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości. 

Podstawowymi dokumentami strategicznymi Miasta były: „Część Operacyjna 
Strategii Rozwoju Leszna”, „Lokalny Plan Działań dla Leszna” oraz „Strategia 
Promocji Miasta Leszna do roku 2020” określające m. in. cele strategiczne 
i operacyjne w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. W Urzędzie wyznaczono 
komórki i osoby, którym powierzono obowiązki związane z realizacją zadań 
strategicznych i programowych. Powołanie w 2009 r. Leszczyńskiego Centrum 
Biznesu pozwoliło na stworzenie specjalnej oferty skierowanej do osób 
zakładających nowe firmy i rozpoczynających swoją działalność lub ją już 
prowadzących, którzy potrzebują wsparcia w fazie organizacyjnej, a także do 
przedsiębiorstw innowacyjnych szukających pomocy doradczej czy planujących 
wdrożenie innowacji i oczekujących dostępu do potencjału badawczego środowiska 
akademickiego. Na terenie Miasta funkcjonuje specjalna strefa ekonomiczna oraz 
strefa przemysłowa. Miasto prowadzi stabilną politykę podatkową. Dostosowuje 
także warunki kształcenia zawodowego w szkołach do potrzeb lokalnych i 
regionalnych przedsiębiorstw, co powinno korzystnie wpływać na oferty pracy dla 
absolwentów tych szkół.  

Miasto Leszno realizowało inwestycje infrastrukturalne, w tym drogowe, pośrednio 
służące poprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej i zwiększaniu 
atrakcyjności Leszna dla potencjalnych inwestorów. Na stronie internetowej Miasta 
dostępne były dla przedsiębiorców aktualne informacje m.in. o możliwościach 
inwestowania oraz o zasadach i dostępnych formach wsparcia. 

 

                                                      
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. 

Ocena ogólna 
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Działania prowadzone przez Miasto Leszno w zakresie wspierania rozwoju 
przedsiębiorczości były ukierunkowane na poprawę warunków inwestowania 
i uzyskanie zakładanych efektów. Przy sprzyjających czynnikach 
makroekonomicznych miało to pozytywny wpływ na znaczącą poprawę 
podstawowych wskaźników dotyczących jego rozwoju. Między innymi zmniejszyło 
się bezrobocie, a wzrosły dochody własne oraz dochody z podatków PIT i CIT. 

W ocenie NIK, nieokreślenie w „Strategii promocji Miasta Leszna do roku 2020” 
wskaźników/mierników jej monitorowania oraz sposób określenia wskaźników 
monitoringu w pozostałych dokumentach strategicznych i planistycznych może 
utrudniać ocenę stopnia realizacji zamierzonych zadań i działań. Ponadto 
stosowany w Urzędzie sposób monitorowania wdrażania programów i projektów 
określonych w „Lokalnym Planie Działań dla Leszna” oraz w „Strategii Promocji 
Miasta Leszna do roku 2020” odbiegał od przyjętych zasad i nie znalazł 
odzwierciedlenia w uchwałach Rady Miejskiej. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Powierzchnia całkowita Leszna (dalej także „Miasto”) wynosi 31,9 km2, z tego 
9,5 km2 stanowią tereny będące jego własnością (29,8% ogółu), 1,3 km2 to grunty 
należące do Powiatu Leszczyńskiego (4,1% ogółu) oraz 0,2 km2 grunty stanowiące 
własność Skarbu Państwa (0,1% ogółu). W Mieście, według stanu na dzień 
5 października 2017 r. mieszkało 62.721 osób. Miasto leży na skrzyżowaniu drogi 
krajowej nr 12 z drogą krajową nr 5 i posiada węzeł kolejowy. 

1.  Warunki wspierania przedsiębiorczości w Gminie 

1.1. W latach 2014-2017 (pierwsze półrocze) sprawy z zakresu rozwoju 
gospodarczego i wspierania przedsiębiorczości należały do właściwości Wydziału 
Promocji i Rozwoju, a także Wydziału Architektury, Planowania Przestrzennego i 
Budownictwa, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz Biura Aktywizacji 
Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. Do zadań Wydziału Promocji i Rozwoju, jak 
wynikało z regulaminu organizacyjnego Urzędu2, należały m.in.:  

− promocja atrakcyjności gospodarczej Leszna, w tym przygotowywanie nowych 
ofert inwestycyjnych, uwzględniających potrzeby potencjalnych inwestorów,  

− przygotowanie i realizacja kampanii promocyjnej skierowanej do potencjalnych 
inwestorów, jak również nawiązywanie z nimi kontaktów oraz udzielanie im 
informacji i pomocy w procesie inwestycyjnym,  

− współpraca z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST - PARK” 
Sp. z o.o.,  

− wspieranie lokalnej gospodarki zgodnie z obowiązującą strategią rozwoju 
gospodarczego Miasta, w tym koordynacja współpracy władz z biznesem oraz 
szkołami ponadgimnazjalnymi i wyższymi,  

− współpraca z Samorządowym Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 
w Gostyniu,  

− gromadzenie informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta, regionu 
i kraju, analizowanie tendencji rozwojowych Miasta i sporządzanie raportów 
o sytuacji społeczno-gospodarczej,  

                                                      
2 Nadanego Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna: Nr 486/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r., Nr K/77/2015 z dnia 20 lutego 

2015 r. oraz Nr K/235/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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− prowadzenie i zlecanie badań marketingowych oraz koordynacja Strategii 
Rozwoju Leszna i współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego 
Aglomeracji Leszczyńskiej. 

Z zakresów obowiązków osób zatrudnionych w powyższym Wydziale wynikało, że 
były one odpowiedzialne m.in.za: promocję Miasta i jego atrakcyjności gospodarczej 
oraz kreowanie pożądanego wizerunku, jak również wspieranie przedsiębiorczości i 
innowacyjności lokalnej gospodarki. Pracownik zatrudniony na stanowisku ds. 
promocji gospodarczej, odpowiedzialny był m.in. za poszukiwanie i obsługę nowych 
inwestorów, pomoc w prowadzeniu procesu inwestycyjnego, koordynację 
przygotowania ofert lokalizacyjnych, przygotowanie i realizację strategii promocji 
gospodarczej dla Miasta, prowadzenie strony internetowej w zakresie 
przeznaczonym dla inwestorów, jak również prowadzenie spraw związanych 
z Samorządowym Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu (dalej 
także „SFPK”) oraz Leszczyńskim Centrum Biznesu Sp. z o.o. w Lesznie (dalej 
także „LCB”). 

(Dowód: akta kontroli str. 14-216) 

Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami oraz Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych realizowały zadania dotyczące m. in. prowadzenia analiz 
możliwych kierunków rozwoju przestrzennego obszarów inwestycyjnych Miasta, 
nabywania w zasób Miasta praw własności i użytkowania wieczystego na cele 
rozwojowe i działalności inwestycyjnej oraz przyznawania osobom 
niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, czy też 
dofinansowywania kredytów zaciągniętych na kontynuowanie tej działalności.  

(Dowód: akta kontroli str. 27-216)  

W Urzędzie od 1 stycznia 2007 r. obowiązywała procedura Nr Pr-PR-22 
pt. „Obsługa Inwestora”. Celem tej procedury było zapewnienie jednorodności 
w sposobie obsługi inwestora przez pracowników Wydziału Promocji i Rozwoju.  

(Dowód: akta kontroli str. 877, 890) 

W okresie objętym kontrolą w Radzie Miejskiej Leszna funkcjonowała Komisja 
Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej, która zajmowała się m. in. problematyką 
gospodarki i rozwoju Miasta, (w tym współdziałała w tworzeniu strategii rozwoju oraz 
studium zagospodarowania przestrzennego), opiniowaniem programów 
gospodarczych i społeczno-gospodarczych, diagnozowaniem procesów 
gospodarczych, opracowaniem czynników pobudzania rozwoju Miasta oraz 
inspirowaniem działań w tym zakresie.   

(Dowód: akta kontroli str. 509, 515-639)   

1.2. W dniu 23 października 2008 r. Rada Miasta Leszna przyjęła misję, wizję oraz 
cele strategiczne dla Miasta. Zapisano w nich m.in., że Miasto Leszno oferuje 
mieszkańcom doskonałe warunki do życia i dobre miejsca pracy, szczególnie 
w gospodarce opartej na wiedzy, jest centrum usługowym posiadającym szeroką 
ofertę w dziedzinie handlu, finansów, nauki i szkolnictwa wyższego, oświaty, kultury, 
medycyny, informacji, rekreacji i sportu.  Określone w dokumencie cele strategiczne 
dotyczyły: zmodernizowania lokalnej gospodarki oraz przyciągnięcia innowacyjnych 
inwestycji dla budowania trwałego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego; 
poprawienia warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych 
i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności 
lokalnych; budowania ponadlokalnej pozycji Miasta, jako centrum świadczenia usług 
dla otaczającego subregionu.  
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(Dowód: akta kontroli str. 733-734) 

W oparciu o przyjętą wizję, misję oraz cele strategiczne, Rada Miasta Leszna, 
23 października 2008 r. uchwaliła plany operacyjne do Strategii Rozwoju Leszna. 
W „Części Operacyjnej Strategii Rozwoju Leszna” wyznaczono trzy cele 
z przypisanymi do nich programami, realizowanymi w postaci 69 projektów. 
W ramach celu strategicznego: „Zmodernizowanie lokalnej gospodarki oraz 
przyciągnięcie innowacyjnych inwestycji dla budowania trwałego, zrównoważonego 
rozwoju gospodarczego” sformułowany został program „Nowe inwestycje” 
(obejmujący pięć projektów3) oraz program „Innowacyjna gospodarka” (obejmujący 
sześć projektów4). Przyjęcie uchwały poprzedzało m.in. przygotowanie nowej 
analizy SWOT (zaprezentowanej na otwartym posiedzeniu Komisji Rozwoju 
i Infrastruktury Miejskiej), zorganizowanie spotkań pełnomocników ds. realizacji 
poszczególnych celów i programów strategicznych, omówienie zagadnień 
dotyczących celu I na spotkaniu Prezydenckiej Rady Biznesu. 

(Dowód: akta kontroli str. 716-732)  

Rada Miasta Leszna uchwałą z dnia 26 czerwca 2008 r. przyjęła „Strategię Promocji 
Miasta Leszna do roku 2020”. W Strategii wyznaczone zostały cztery cele 
strategiczne, 12 programów operacyjnych oraz 48 zadań strategicznych. Przyjęty 
dokument dotyczył realizacji celu strategicznego: „Przyciąganie inwestorów 
z innowacyjnych branż i stymulowanie rozwoju istniejących podmiotów, w tym 
przedsiębiorczości i wysoko kwalifikowanych kadr”. W ramach tego celu 
sformułowane zostały cztery programy operacyjne: „Budowa wizerunku Leszna, jako 
miasta przyjaznego i otwartego dla biznesu”, „Przyciągnięcie inwestorów 
z innowacyjnych branż stwarzających dobrze płatne miejsca pracy”, „Stymulowanie 
rozwoju przedsiębiorczości”, „Kadry dla biznesu”. Przygotowanie ww. dokumentu 
poprzedzono m.in. audytem promocji Miasta, jak również badaniami wizerunku 
i logo Miasta oraz cyklem warsztatów z udziałem reprezentantów podmiotów i grup 
odpowiedzialnych za jego promocję. 

(Dowód: akta kontroli str. 735-794) 

W dniu 21 czerwca 2011 r. Rada Miasta Leszna uchwaliła „Lokalny Plan Działań dla 
Leszna” (do roku 2016) opracowany przez Leszczyńską Grupę Wsparcia5 w ramach 
projektu RUnUP pn. „Rola szkół wyższych w rozwoju gospodarczym miast”, 
dofinansowanego z programu URBACT II. Plan obejmował realizację pięciu 
priorytetów6, które dotyczyły: „Partnerstwa na rzecz rozwoju gospodarczego”, 
„Wspierania przedsiębiorczości”7, „Wsparcia innowacyjności i konkurencyjności 
podmiotów”, „Infrastruktury dla biznesu”8, „Wsparcia kluczowych sektorów”.  

(Dowód: akta kontroli str. 795-835) 

W 2014 r. zlecone zostało opracowanie:  

a) „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Obszaru Funkcjonalnego 
Aglomeracji Leszczyńskiej do 2030 roku”.  

(Dowód: akta kontroli str. 886, 1924-2030) 

                                                      
3 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego; Przygotowanie terenów inwestycyjnych; 

Zachęty ekonomiczne dla inwestorów; Kampania promocyjna dla inwestorów; Centrum Obsługi Biznesu. 
4 Współpraca w ramach „potrójnej spirali” (administracja, szkoły wyższe, biznes); Stworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości; 

Poręczenia kredytowe; Podnoszenie innowacyjności lokalnych firm; Platforma internetowa. 
5 W skład Leszczyńskiej Grupy Wsparcia, powołanej przez Prezydenta Miasta Leszna wchodzili przedstawiciele władz 

lokalnych i regionalnych, szkół wyższych, instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorcy. 
6  Obejmujących łącznie 17 zaplanowanych działań. 
7 „Promocja przedsiębiorczości”, „Szkolenia, doradztwo i wsparcie finansowe dla osób rozpoczynających działalność 

gospodarczą”. 
8 „Usługi dla biznesu „pod jednym dachem” – Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie”, „Uzbrojenie w infrastrukturę 

techniczną Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie”. 
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b) „Strategii rozwoju gospodarczego z planem rozwoju stref inwestycyjnych 
i pozyskiwania inwestorów dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej” 
(do 2030 roku).  

(Dowód: akta kontroli str. 2031-2101) 

Powyższych strategii nie przyjęto uchwałami Rady Miejskiej Leszna, co Zastępca 
Prezydenta Miasta uzasadnił obszarem którego dotyczą, wykraczającym poza 
granice administracyjne Leszna.  

(Dowód: akta kontroli str. 1714) 

1.3. W dniu 4 listopada 2014 r. Rada Miasta Leszna uchwaliła zmianę studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna.  

W latach 2014 - 2017 (do czasu kontroli) przyjęto siedem miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Planami takimi objętych było 70% powierzchni 
Miasta. Tereny inwestycyjne o powierzchni 541 ha stanowią 17% ogółu powierzchni 
Leszna. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego publikowane są od 
2007 r. na stronie BIP Miasta. 

(Dowód: akta kontroli str. 255-318, 321-482, 1901)     

1.4. Miasto Leszno 30 grudnia 2009 r. utworzyło Leszczyńskie Centrum Biznesu 
Sp. z o.o., w którym posiada 100% udziałów. Przedmiotem działania Spółki, jest 
działalność doradcza, promocyjna, edukacyjna i wydawnicza na rzecz samorządu 
terytorialnego, a także inna działalność ważna dla rozwoju gminy. LCB, 
przedsiębiorcy rozpoczynającemu działalność gospodarczą, oferowało wsparcie 
m.in. w zakresie: pomocy w sporządzeniu Biznes Planu, wyboru lokalizacji poprzez 
ofertę preferencyjnego wynajmu powierzchni biurowej i magazynowo - produkcyjnej 
zlokalizowanej w Inkubatorze, bądź też korzystania z tzw. „Wirtualnego biura”, 
finansowania rozpoczętej działalności w ramach pożyczek udzielanych z Funduszu 
Pożyczkowego LCB, projektu „Moja Firma z pożyczką”, jak również inicjatywy 
Jeremie na cele inwestycyjne. Oferta wsparcia dotyczyła także możliwości 
korzystania z funduszy poręczeń kredytowych, programów pomocowych LCB, 
czy też Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie, jak również bezpłatnych kursów 
i szkoleń z prawa, ekonomii, w tym sposobów finansowania, bądź strategii rozwoju 
przedsiębiorstwa, z jednoczesną możliwością korzystania w tym zakresie 
z oferowanej przez centrum platformy e-learningowej. 

(Dowód: akta kontroli str. 877-878, 891-894, 1823-1869)  

Powstanie Leszczyńskiego Centrum Biznesu poprzedzało utworzenie (26 lutego 
2009 r.) w Strefie Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie Inkubatora Przedsiębiorczości9.  

 Aktualnie Inkubator posiada 198 bezpłatnych miejsc parkingowych, dysponuje 
28 biurami pod wynajem o powierzchni, od 12 do 24 m2, wyposażonych w meble 
biurowe, zestawy komputerowe, łączność telefoniczną, 16 halami produkcyjno-
magazynowymi pod wynajem, o powierzchni od 34 do 655 m2., a także czterema 
salami szkoleniowymi z łącznością internetową i możliwością podziału na mniejsze. 
W obiekcie dostępny jest również bar oraz zaplecze kuchenne dla najemców 
pomieszczeń biurowych i hal.  Na koniec lipca 2017 r. Inkubator dysponował trzema 
wolnymi pomieszczeniami biurowymi. 

                                                      
9 Z uzasadnienia uchwały Rady Miejskiej Leszna wynikało, że utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości miało pozwolić na 

stworzenie specjalnej oferty skierowanej do: założycieli nowych firm, rozpoczynających swoją działalność lub ją 
prowadzących, którzy potrzebują wsparcia w fazie organizacyjnej, przedsiębiorstw innowacyjnych szukających pomocy 
doradczej, przedsiębiorstw planujących wdrożenie innowacji i oczekujących dostępu do potencjału badawczego środowiska 
akademickiego. Inkubator dysponuje m.in. pomieszczeniami pod wynajem dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, 
które korzystać będą z preferencyjnych cen wynajmu, pomocy i usług obniżających koszty działalności oraz pomocy 
szkoleniowej i doradczej oferowanej przez wykwalifikowaną kadrę. 
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(Dowód: akta kontroli str. 877-879, 895-902, 1823-1869) 

Na dzień 3 sierpnia 2017 r. Miasto Leszno, stosownie do uchwały Rady Miejskiej 
Leszna z dnia 27 października 2005 r., było członkiem Samorządowego Funduszu 
Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.  Celem tego Funduszu jest 
wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorców, poprzez ułatwianie im 
dostępu do finansowania dłużnego w drodze udzielania poręczeń zaciąganych 
przez nich kredytów i pożyczek. Aktualna wartość udziałów Miasta w tej spółce 
wynosi 1.300.000,00 zł, przy czym w okresie objętym kontrolą udział ten zwiększono 
o 200.000,00 zł.  

(Dowód: akta kontroli str. 496-498, 883-884) 

1.5. Na terenie Miasta Leszna funkcjonuje sześć zespołów szkół zawodowych 
(Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Elektroniczno - Telekomunikacyjnych, 
Zespół Szkół nr 4 (wcześniej Zespół Szkół Ochrony Środowiska), Zespół Szkół 
Rolniczo – Budowlanych, Zespół Szkól Technicznych - Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Specjalnych), oraz Centrum Kształcenia 
Praktycznego realizujące dla tych szkół zajęcia z przedmiotów zawodowych. 
Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że na terenie Leszna, podejmowane są 
działania promujące szkolnictwo zawodowe wśród uczniów i rodziców, polegające 
na bezpośredniej współpracy szkół z przedsiębiorstwami, jak również współdziałaniu 
władz miasta z przedsiębiorcami i organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców np. 
Regionalną Izbą Przemysłowo - Handlową (dalej także „RIPH”) oraz Wielkopolską 
Izbą Rzemieślniczą.  Dodał, że efektem tej współpracy było wprowadzenie nowych 
zawodów np. technik mechanik, technik urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej, technik urządzeń sanitarnych, technik geodeta, czy też klasa 
„policyjna” w liceum ogólnokształcącym, a także powołanie Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego, mającego na celu systemowe wzmocnienie działań 
w zakresie doradztwa zawodowego. Zastępca Prezydenta stwierdził ponadto, że z 
inicjatywy Prezydenta i przedsiębiorców powołano Regionalne Forum do spraw 
Kształcenia Zawodowego, którego celem działania jest tworzenie warunków dla 
dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnej gospodarki. Dodał, że 
od 2015 r. organizowany jest w Lesznie „Dzień Zawodowca”, celem prezentacji 
kształconych zawodów, a od 2016 r., Piknik Naukowy promujący szeroko pojęte 
kształcenie techniczne. 

(Dowód: akta kontroli str. 878-879, 903-934, 948, 951-972)  

1.6. Na dzień 28 sierpnia 2017 r. Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji zarządzał drogami 
krajowymi o długości 13,5 km, drogami wojewódzkimi o długości 6,4 km, drogami 
powiatowymi o długości 45,6 km oraz gminnymi o długości 151,7 km. Na terenie 
Leszna znajdowało się 165,8 km sieci wodociągowej, 191,55 km sieci kanalizacyjnej 
(52,1 km ogólnospławnej, 139,45 km sanitarnej, 93.300,65 mb deszczowej) oraz 
87,13 km przyłączy (6.551 szt.). Siecią wodociągową objętych jest 100% 
gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie 
Miasta, natomiast z systemu sieci kanalizacyjnej korzysta 99% mieszkańców. 

(Dowód: akta kontroli str. 879, 948-949, 973-976)   

1.7. Miasto w 2017 r. nabyło od przedsiębiorców w drodze umowy cywilno-prawnej 
grunt o powierzchni 8.062 m2, przeznaczony w planie zagospodarowania 
przestrzennego pod tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów oraz stacji paliw. Nabycie tej nieruchomości, 
jak wyjaśnił Zastępca Prezydenta Miasta, miało na celu stworzenie jednolitego pod 
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względem własności kompleksu przeznaczonego pod usługi, co zwiększa 
możliwość właściwego i racjonalnego zagospodarowania terenu10. 

(Dowód: akta kontroli str. 883, 949, 1078-1083)   

1.8. W latach 2014 – 2017 (I półrocze) na terenie Miasta obowiązywały dla 
przedsiębiorców zwolnienia na okres trzech lat od podatku od nieruchomości 
dotyczące: nowo wybudowanych budynków lub ich części przeznaczonych 
na utworzenie lub powiększenie istniejącego przedsiębiorstwa i wykorzystywanych 
do prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez właściciela, jak również 
do nowo nabytych budynków lub ich części przeznaczonych na utworzenie lub 
powiększenie istniejącego przedsiębiorstwa, w przypadku rozpoczęcia przez 
nabywcę wykorzystywania tych budynków lub ich części do prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej.  W latach 2014, 2015, 2016 i 2017 (I półrocze) 
ze zwolnień tych skorzystało odpowiednio 19, 18, 19 oraz 22 przedsiębiorców. 
Stawki podatku od nieruchomości pozostawały niezmienne od 2012 r. i wynosiły 
od gruntu oraz budynku (jego części) odpowiednio 0,69 zł i 19,26 zł, natomiast 
od budowli 2% ich wartości.   

(Dowód: akta kontroli str. 499-509, 1908) 

1.9.  Badanie ośmiu umów w zakresie: sprzedaży nieruchomości gruntowej 
(2,9993 ha) położonej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„INVEST – PARK” w Lesznie, dzierżawy gruntów o łącznej powierzchni 5.600 m2 
i gruntów wraz z obiektami handlowymi (7,75 m2, 24,50m2, oraz 60 m2), jak również 
najmu lokalu użytkowego (50 m2) oraz części gruntu wraz z powierzchnią komina, 
a także użyczenia nieruchomości gruntowej (0,2511 ha) – na rzecz przedsiębiorców, 
nie wykazało stosowania przez Miasto preferencyjnych stawek (zasad) sprzedaży, 
najmu, dzierżawy, czy też użyczenia nieruchomości lub lokali. 

(Dowód: akta kontroli str. 217-254) 

1.10.  Z wyjaśnień Zastępcy Prezydenta Miasta wynikało, że w Urzędzie 
nie prowadzono działań wspierających funkcjonujących przedsiębiorców w zakresie 
działań na rzecz absorpcji środków unijnych i pomocy przy aplikowaniu o nie, 
pomocy przy zakładaniu stowarzyszeń przedsiębiorców, jak również 
upowszechniania dla nich informacji oraz działań związanych z promocją dobrych 
praktyk. Zagadnieniami tymi, jak wyjaśnił, zajmuje się Leszczyńskie Centrum 
Biznesu oraz RIPH, a dodatkowo, w odniesieniu do pozyskania i aplikowania 
o środki unijne, także Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy Starostwie 
Powiatowym w Lesznie. Dodał, że wyjątkiem od tej zasady były działania 
podejmowane w latach 2014-2015 w ramach realizowanych projektów 
dla uczestników Leszczyńskiego Klastra Budowlanego (seminaria, wizyty studyjne, 
konferencje). 

(Dowód: akta kontroli str. 884) 

1.11. W latach 2014-2017 (I półrocze) współpraca Miasta Leszna z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Lesznie (dalej także „PUP”) polegała na organizowaniu szkoleń 
dla osób niepełnosprawnych w ramach m.in. przygotowania do podjęcia aktywności 
na rynku pracy przez Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych; 
organizacji prac społeczno-użytecznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie; 
informowaniu o ofercie PUP dot. procedur zakładania działalności gospodarczej, 
czy np. tworzenia spółdzielni socjalnych przez Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowymi. W 2016 r. PUP podpisał umowę z SFPK 

                                                      
10 W sąsiedztwie nabytego terenu Miasto dysponuje gruntami o powierzchni 5,7296 ha, co łącznie z zakupioną nieruchomością 

stanowi jednolity kompleks gruntów do zagospodarowania na inwestycje o powierzchni 6,5358 ha. 
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o współpracy w zakresie zapewnienia wsparcia finansowego mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw, działających lub rozpoczynających prowadzenie 
działalności. W placówce tej, na jej stronach internetowych oraz w prasie i radiu, 
udostępniane były informacje o rodzajach świadczonych usług, w tym 
o możliwościach uzyskania pomocy w formie bezzwrotnych środków na podjęcie 
działalności gospodarczej.  

(Dowód: akta kontroli str. 885-886, 1296-1325) 

1.12. W latach 2014-2017 (do czasu nin. kontroli) Miasto Leszno nie realizowało 
zadań publicznych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 

(Dowód: akta kontroli str. 886)  

1.13. W czasie kontroli NIK na terenie Miasta funkcjonowała podstrefa Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST–PARK”11, o powierzchni 10,6 ha12. 
Utworzenie tej strefy nastąpiło w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
2 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej 
strefy ekonomicznej13. 

(Dowód: akta kontroli str. 486-489, 944-945) 

 „INVEST-PARK” znajduje się na obszarze Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. 
(przeznaczonej pod obiekty produkcyjne oraz zabudowę usługową), obejmującej 
158 hektarów, na której prowadzona jest działalność firm lokalnych, jak i z kapitałem 
zagranicznym, z których 13 ha terenów dostępnych jest jeszcze dla nowych 
inwestorów. Do czasu kontroli NIK sprzedano w tej strefie tereny inwestycyjne 
o powierzchni 46.285 m2. Od 29 czerwca 2000 r. na terenie Miasta funkcjonuje 
zagospodarowana już całkowicie Strefa Przemysłowa VASA o powierzchni 20 ha.  

(Dowód: akta kontroli str. 509, 944-945, 1908-1922) 

Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że z uwagi na okres funkcjonowania strefy 
„INVEST PARK” nie określono jeszcze stopnia realizacji prognoz (skutków) 
jej utworzenia. Miasto nie upoważniło zarządzającego tą podstrefą, do wydawania 
decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenów. 

(Dowód: akta kontroli str. 944-945) 

Z wyjaśnień Zastępcy Prezydenta Miasta wynikało, że w latach 2014-2017 
(do czasu nin. kontroli) Miasto podejmowało działania w celu pozyskania 
inwestorów, polegające m.in. na: 

a) prowadzeniu kampanii promocyjnych skierowanych do potencjalnych 
inwestorów poprzez udział w targach produktów i usług, salonach 
branżowych, konkursach i spotkaniach, w tym o zasięgu międzynarodowym, 

b) publikacji reklam dotyczących ofert inwestycyjnych w gazetach lokalnych, 
ogólnopolskich oraz magazynach branżowych, 

c) prezentacji ofert inwestycyjnych na stronach i portalach internetowych14, 
d) przygotowaniu i dystrybucji materiałów promocyjnych, broszur, 

prezentujących lokalną gospodarkę oraz ofert terenów inwestycyjnych, 
e) reklamie stref inwestycyjnych poprzez usytuowanie na nich pylonów, tablic 

reklamowych oraz oznakowanie tych obszarów. 

(Dowód: akta kontroli str. 886-889, 1564-1586) 

                                                      
11 Utworzona na podstawie uchwałę Rady Miejskiej Leszna z 31 maja 2007 r. 
12 Objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała Nr XLI/501/2006 RML z dnia 26.10.2006 r.). 
13 Dz. U. Nr 212, poz. 1552 (wchodzące w życie z dniem 30.11.2007 r.) 
14 M.in. Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Centrum Obsługi Inwestora przy Stowarzyszeniu Gmin 

i Powiatów Wielkopolski oraz Elektronicznej Bazie Ofert Inwestycyjnych Województwa Wielkopolskiego, jak również 
portalach lokalnych, ogólnopolskich i zagranicznych. 
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W latach 2014- 2016 Miasto sprzedało prywatnym inwestorom pod działalność 
gospodarczą tereny inwestycyjne o powierzchni 231.092 m2. 

(Dowód: akta kontroli str. 880-881)   

1.14. W czasie kontroli NIK informacje dla przedsiębiorców były publikowane na 
stronie internetowej Miasta, w dziale „DLA INWESTORA”15.  Obejmowały one 
zagadnienia dotyczące m.in.: ogólnych informacji o Lesznie istotnych z punktu 
widzenia inwestora (dane demograficzne, dane dotyczące położenia Leszna, 
informacje nt. gospodarki i instytucji okołobiznesowych); aktualnej oferty 
inwestycyjnej Miasta; wsparcia dla przedsiębiorców w postaci zwolnienia z podatku 
od nieruchomości oraz pomocy publicznej w przypadku inwestycji na terenie 
podstrefy „INVEST-PARK”; stawek podatku od nieruchomości; trybu nabycia terenu 
od Miasta; aktualnych ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości Miasta; 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zagadnienia dotyczące 
wsparcia przedsiębiorczości prezentowane były także na stronie internetowej LCB. 
Ze złożonych wyjaśnień wynikało, że informacje te były dostępne także w latach 
2014-2017. 

(Dowód: akta kontroli str. 889, 1823-1869) 

1.15. Źródłami finansowania działań z zakresu wspierania przedsiębiorczości, poza 
środkami własnymi Miasta, były środki: Wielkopolskiego Regionalnego Funduszu 
Operacyjnego16, Funduszu Europejskiego Obszaru Gospodarczego (wraz 
z budżetem państwa)17, Europejskiego Funduszu Spójności (wraz z budżetem 
państwa)18, Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II 
Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój (przy wsparciu Powiatu Leszczyńskiego, 
Gminy Rydzyna i Gminy Osieczna)19.  

 (Dowód: akta kontroli str. 889, 933-934)  

 

W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.   

 

Działania Miasta Leszno podejmowane w okresie objętym kontrolą sprzyjały 
rozwojowi przedsiębiorczości. W opracowanych dokumentach strategicznych 
określono cele dotyczące rozwoju i wspierania przedsiębiorczości a w Urzędzie 
wyznaczono komórki i osoby odpowiedzialne za realizację zadań strategicznych 
i programowych. Powołanie w 2009 r. Leszczyńskiego Centrum Biznesu pozwoliło 
na stworzenie specjalnej oferty skierowanej do przedsiębiorców potrzebujących 
wsparcia w fazie organizacyjnej, do przedsiębiorstw innowacyjnych szukających 
pomocy doradczej oraz przedsiębiorstw planujących wdrożenie innowacji. 
Na terenie Miasta funkcjonuje specjalna strefa ekonomiczna i strefa przemysłowa. 
Dostosowano warunki kształcenia zawodowego w szkołach do potrzeb lokalnych i 
regionalnych przedsiębiorstw, co powinno korzystnie wpływać na oferty pracy dla 
absolwentów tych szkół. Na stronie internetowej Miasta dostępne były dla 

                                                      
15 www.leszno.pl. 
16 Na realizację projektów: „Podnoszenie innowacyjności i wzmacnianie marki Leszczyńskiego Klastra Budowlanego” (okres 

realizacji 1.12.2013 – 30.11.2014) oraz „Doradztwo budowlane – promocja nowej usługi Leszczyńskiego Klastra 
Budowlanego” (1.12.2014 – 30.06.2015) – w kwotach (wraz z wkładami firm) odpowiednio 199.750,00 zł i 133.535,00 zł.  

17 Projekt „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmacniania rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji 
Leszczyńskiej” (1.02.2014 – 04.2017) – w kwocie 2.256.002,60 zł. 

18 Projekt „Rewitalizacja Leszna. Nowe tory – centrum Leszna po kolei” (03.2016 – 31.12.2018) – w kwocie 3.887.585,00 zł. 
19 Na realizację projektów: „Przebudowa ulicy Estkowskiego (DP 6263P) w Lesznie na odcinku …” (2014) oraz „Przebudowa 

ciągu komunikacyjnego ulic Niepodległości i Mickiewicza w Lesznie” (2015) – w kwotach odpowiednio 709.7070,00 zł i 
2.508.875,00 zł. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena 
cząstkowa 
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przedsiębiorców aktualne informacje m.in. o możliwościach inwestowania oraz o 
zasadach i dostępnych formach wsparcia.  

 

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

2.1. W Urzędzie nie było stanowiska bądź komórki organizacyjnej, której przypisano 
by odpowiedzialność za monitoring i ocenę postępu działań Miasta w zakresie 
wspierania przedsiębiorczości. Z wyjaśnień złożonych przez Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju Urzędu wynikało, że Wydział na bieżąco monitoruje realizację 
poszczególnych zadań w tym zakresie, a informacje o zrealizowanych 
przedsięwzięciach zawarte są w opisowych sprawozdaniach z realizacji budżetu, 
w tym z postępu działań, które prezentowane są radnym. Dodała, że taka 
organizacja pracy sprawdza się w praktyce, jest efektywna i dlatego nie powołano 
w Urzędzie stanowiska czy komórki odpowiedzialnej za monitoring i ocenę postępu 
działań w zakresie wspierania przedsiębiorczości. 

(Dowód: akta kontroli str. 940, 1908)  

2.2. Realizację „Części Operacyjnej Strategii Rozwoju Leszna” monitorował w latach 
2009-2017 Wydział Promocji i Rozwoju. Do 2013 roku monitoring realizowano 
poprzez system online, a informacje w zakresie realizowanych działań wprowadzali 
do systemu poszczególni ich realizatorzy. Obecnie z przyczyn technicznych, 
jak wyjaśnił Zastępca Prezydenta Miasta, dane przekazywane są do tego wydziału 
drogą mailową. 

(Dowód: akta kontroli str. 1812-1816) 

Przyjęte w „Części Operacyjnej Strategii Rozwoju Leszna” mierniki realizacji 
programów dotyczyły m.in. nowych (modernizowanych) połączeń drogowych, 
powierzchni terenów i ofert inwestycyjnych, liczby kontaktów z inwestorami oraz 
liczby inwestorów korzystających ze wsparcia, jak również wysokości zarobków, 
zatrudnienia absolwentów i samozatrudnienia, a także zatrudnienia bezrobotnych, 
czy liczby nowych kierunków kształcenia. Jako mierniki służące monitorowaniu 
postępów realizacji tej strategii przyjęto m.in. zmienną liczbę przedsiębiorstw i liczbę 
nowych, liczbę zatrudnionych i ilość miejsc pracy w nowych podmiotach, wskaźnik 
bezrobocia, w tym bezrobotnych absolwentów, jak również wielkość przychodów ze 
sprzedaży, wyniki finansowe oraz nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw.  Miernikom 
tym nie przypisano wartości bazowych i docelowych. 

(Dowód: akta kontroli str. 716-732) 

W „Lokalnym Planie Działań dla Leszna”20 zapisano m. in, że analizę postępów jego 
realizacji oraz eliminowanie ewentualnych zagrożeń i proponowanie nowych 
inicjatyw prowadzić będzie Lokalna Grupa Wsparcia.  W „Strategii Promocji Miasta 
Leszna do roku 2020” wyznaczono podmioty koordynujące i monitorujące realizację 
zadań strategii, wskazując sposób wykonywania przez nie czynności w tym 
zakresie. 

(Dowód: akta kontroli str. 735-835)  

Prezydent Miasta Leszna 2 września 2008 r. powołał Koordynatora do spraw 
promocji oraz Zespół do spraw wdrażania „Strategii Promocji Miasta Leszna do roku 

                                                      
20 Którego rokiem docelowym planowanych działań był rok 2016. 

Opis stanu 
faktycznego 
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2020”. Do zadań koordynatora należało m.in. sporządzanie spójnych rocznych 
planów promocyjnych w układzie zadaniowym, opracowywanie budżetu zadań 
promocyjnych w oparciu o budżety cząstkowe poszczególnych wydziałów/jednostek 
odpowiedzialnych za promocję, opracowywanie z tymi komórkami programów 
promocyjnych dla grup docelowych, rozliczenie realizacji planów i budżetów, jak 
również koordynacja realizacji działań reklamowych i wydawniczych, w tym 
współpracy podmiotów uczestniczących w przedsięwzięciu, a także prezentacja 
osiągnięć Miasta w obszarze promocji. Do zadań zespołu należało m.in. 
uczestnictwo w spotkaniach (raz na kwartał), ustalanie wzorów kart projektów, 
weryfikacja propozycji zadań, przygotowywanie planu działań promocyjnych na rok 
następny do zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta Leszna oraz monitorowanie 
strategii. Zespół ten spotkał się w 2008 i 2009 r., przy czym za ten ostatni okres 
sporządzono raport z realizacji programów i celów tej strategii. W raporcie tym 
zaprezentowano przede wszystkim opis realizacji poszczególnych czterech celów 
strategii, także z uwagami i propozycjami jej zmian21. 

(Dowód: akta kontroli str. 1802-1811) 

Zastępca Prezydenta Miasta Leszna wyjaśnił, że wdrażanie i monitorowanie 
strategii zaproponowane w tym dokumencie było czasochłonne i znacznie 
absorbowało pracowników. W zw. z tym w kolejnych latach monitorowano tę 
strategię w sposób uproszczony. Połączono monitoring ze sprawozdawczością 
budżetową, przy czym sprawozdanie przygotowano z podziałem na poszczególne 
cele strategii, opisując realizowane działania oraz przedstawiając dane liczbowe. 
Informacje te oraz ogólne obserwacje związane ze skutecznością podejmowanych 
działań są, jak wyjaśnił, podstawą do planowania działań promocyjnych w latach 
kolejnych. Zastępca Prezydenta zwrócił jednocześnie uwagę na to, że strategia, 
określająca cele strategiczne oraz programy operacyjne, nie wskazuje 
mierników/wskaźników, według jakich należy zmierzyć ich realizację. 

(Dowód: akta kontroli str. 1802, 1818) 

„Lokalny Plan Działań dla Leszna” zawierał wskaźniki rezultatów dot. m.in.: nowych 
porozumień, liczby spotkań, podjętych inicjatyw rad gospodarczych, liczby akcji 
promocyjnych oraz zgłoszeń w konkursach, sporządzonych opracowań dla osób 
podejmujących pracę, liczby szkoleń, utworzonych rad programowych, liczby prac 
badawczych, liczby nawiązanych kontaktów gospodarczych, obsłużonych i nowych 
inwestorów oraz powierzchni sprzedanych terenów, działań dot. poszukiwanych 
zawodów, usług świadczonych przez LCB, a także liczby przedsiębiorstw z zakresu 
budownictwa oraz badań i analiz. Wskaźnikom tym nie przypisano wartości 
bazowych i docelowych. W „Strategii Promocji Miasta Leszna do roku 2020” 
nie określono wskaźników/mierników procesu jej monitorowania.  

(Dowód: akta kontroli str. 735-835) 

W 2016 r., na zlecenie Urzędu, LCB przygotowało analizę realizacji „Lokalnego 
Planu Działań dla Leszna”22. Zaprezentowano w niej opis zrealizowanych 
i założonych w strategii zadań oraz projektów zestawionych w pięciu grupach 
(priorytetach). Z wyjaśnień Zastępcy Prezydenta Miasta wynikało, że z uwagi na to, 
że w strategii nie określono mierników/wskaźników dla poszczególnych grup zadań, 
według jakich należało mierzyć realizację założeń na poziomie celów oraz, że nie 
zostały one przypisane do osiągnięcia w danym terminie, nie analizowano zagrożeń 
ich nieosiągnięcia. Dodał, że analiza będzie stanowiła podstawę do aktualizacji 

                                                      
21 W zakresie celu I. 
22 Na podstawie informacji pozyskanych przez LCB od poszczególnych realizatorów (liderów/koordynatorów) poszczególnych 

zadań/projektów. 
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planu na następne lata. Analizę zaprezentowano podczas konferencji z okazji 25-
lecia RIPH, w której udział wzięli zarówno przedsiębiorcy, jak i przedstawiciele Rady 
Miejskiej Leszna oraz mieszkańcy.  

(Dowód: akta kontroli str. 940, 950, 1587-1613, 1802, 1818) 

 

W działalności Miasta w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 

1. W „Strategii Promocji Miasta Leszna do roku 2020” nie określono 
wskaźników/mierników procesu jej monitorowania, a miernikom/wskaźnikom 
przyjętym w pozostałych dokumentach strategicznych i planistycznych23, 
nie przypisano wartości bazowych i docelowych. NIK zwraca uwagę, że może to 
utrudniać ocenę stopnia realizacji zamierzonych zadań i działań. 

2. Sposób monitorowania wdrażania programów i projektów określony w „Lokalnym 
Planie Działań dla Leszna” oraz w „Strategii Promocji Miasta Leszna do roku 2020” 
odbiegał od przyjętych zasad, zarówno w odniesieniu do podmiotów 
odpowiedzialnych za monitoring, jak również sposobów i okresów jego realizacji. 
Wprawdzie w toku kontroli uzasadniane to było względami praktycznymi, ale NIK 
wskazuje, że taka - uzasadniona - zmiana zasad monitoringu określonych 
w dokumentach strategicznych przyjętych przez Radę Miejską Leszna powinna 
znaleźć odzwierciedlenie w odpowiednich uchwałach tego organu. 

 

W ocenie NIK nieokreślenie w „Strategii promocji Miasta Leszna do roku 2020” 
wskaźników/mierników jej monitorowania oraz sposób określenia wskaźników 
monitoringu w pozostałych dokumentach strategicznych i planistycznych może 
utrudniać ocenę stopnia realizacji zamierzonych zadań i działań. Także stosowany 
w Urzędzie sposób monitorowania wdrażania programów i projektów określonych 
w „Lokalnym Planie Działań dla Leszna” oraz w „Strategii Promocji Miasta Leszna 
do roku 2020” odbiegał od przyjętych zasad i nie znalazł odzwierciedlenia 
w uchwałach Rady Miejskiej. 

 

3.  Działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości oraz efekty 
tych działań 

3.1.1. Podejmowane w ramach realizacji strategii i planów Miasta, działania 
z zakresu wspierania przedsiębiorczości, zrealizowano m.in. poprzez: 

„Część Operacyjna Strategii Rozwoju Leszna” 

a) Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego: 
− przebudowę i budowę dróg24; 
b) Przygotowanie terenów inwestycyjnych: 
− oferty inwestycyjne Miasta25; 
c) Zachęty ekonomiczne dla inwestorów: 
− stosowanie okresowych zwolnień od podatku od nieruchomości26; 

                                                      
23 „Części Operacyjnej Strategii Rozwoju Leszna” oraz „Lokalnego Planu Działań dla Leszna”. 
24 Trzy inwestycje w latach 2010-2013. 
25 Realizowano w okresie 2009-2016, w latach 2014, 2015 i 2016 przedstawiono odpowiednio 29 (o pow. 43,41 ha), 

29 (35,02 ha) i 21(38,17 ha) ofert terenów pod inwestycje, dokonując na ten cel sprzedaży gruntów o powierzchni 
odpowiednio 9,64 ha, 8,13 ha i 3,62 ha. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności 

Ocena 
cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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d) Kampania promocyjna dla inwestorów: 
− kierowanie broszur promocyjnych, pism dla inwestorów27; 
e) utworzenie Centrum Obsługi Biznesu28: 
f) Współpraca w ramach „potrójnej spirali” (administracja, szkoły wyższe, biznes): 
− utworzenie Lokalnej Grupy Wsparcia oraz Lokalnego Planu Działań29; 
g) Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości: 
− internetową bazę firm, kierowanie informacji elektronicznej 

dla przedsiębiorców30, w tym na stronie internetowej, organizację konkursu, 
warsztaty31 oraz spotkania Prezydenckiej Rady Biznesu32; 

h) utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości33; 
i) poręczenia kredytowe udzielane przedsiębiorcom przez SFPK, którego Miasto 

jest udziałowcem; 
j) Podnoszenie innowacyjności lokalnych firm: 
− analizę potrzeb, koncepcje współpracy oraz utworzenie klastrów: spożywczego 

i budowlanego34 oraz IT35; 
k) Platforma internetowa: 
− portale internetowe Miasta oraz LCB dla przedsiębiorców, w tym małych 

i średnich. 

(Dowód: akta kontroli str. 1812-1816) 

„Strategia promocji miasta Leszna do roku 2020” 

a) Budowa wizerunku Leszna, jako miasta przyjaznego i otwartego dla biznesu: 
− współpracę z organizacjami gospodarczymi (LCB, RIPH, SFPK); 
− organizację spotkań Prezydenta Miasta Leszna z przedsiębiorcami 

i największymi inwestorami36; 
− przyznawanie corocznych nagród Leszczyńskiego Przedsiębiorcy Roku37; 
− wykorzystywanie „dobrych” firm w działaniach promocyjnych Miasta (m.in. 

broszury prezentujące inwestorów, filmy reklamowe z ich udziałem); 

b) Przyciągnięcie inwestorów z innowacyjnych branż stwarzających dobrze płatne 
miejsca pracy: 

− stworzenie Centrum Obsługi Biznesu38; 
− przygotowanie kompleksowych i spójnych wydawnictw promocyjno-

informacyjnych prezentujących informacje istotne dla inwestorów39; 

                                                                                                                                       
26 Realizowano w okresie 2009-2016, w latach 2014, 2015 i 2016 dotyczyło odpowiednio 37, 34 i 31 budynków. 
27 Realizowano w okresie 2009-2016, w latach 2014, 2015 i 2016 skierowano odpowiednio 4.000, 2.700 i 1.000 broszur oraz 

przeprowadzono 20, 16 i 21 spotkań z potencjalnymi inwestorami. 
28 Realizowano w okresie 20010-2016, w latach 2014, 2015 i 2016 obsłużono odpowiednio 27, 24 i 33 kierujących zapytania 

inwestorów. 
29 W latach 2010-2015 tworzono m.in. nowe kierunki na uczelniach wyższych, w latach 2014, 2015 odpowiednio jeden i trzy 

takie kierunki.  
30 Realizowano w okresie 2009-2016, w latach 2014, 2015 i 2016 odpowiednio 52, 92 i 155 informacji.  
31 W okresie 2009-2016, w latach 2014, 2015 i 2016 odpowiednio 4,5 i 5 warsztatów. 
32 W okresie 2009-2016, w latach 2015 i 2016 zorganizowano odpowiednio 1 i 2 takie spotkania. 
33 W 2009 r. o powierzchni 3.245,8 m2, przy czym w latach 2012-2016 funkcjonowało w nim od 25 do 28 podmiotów (rocznie 

od 7 do 15 nowopowstałych), przy liczbie utworzonych w tych latach miejsc pracy od 60 do 137.    
34 Utworzonych w 2010 r., w latach 2014, 2015 i 2016 zorganizowano w nich odpowiednio łącznie 17, 20 i 10 spotkań.   
35 Utworzony w 2014 r., w latach 2015 i 2016 zorganizowano w nim odpowiednio 11 i 4 spotkania. 
36 Współorganizowano dwie konferencje (2016), forum gospodarcze (2017), spotkania Prezydenckiej Rady Biznesu, jak 

również spotkania Prezydenta z potencjalnymi inwestorami. 
37 Począwszy od 2001 r. 
38 Jednostką organizacyjną zajmującą się w badanym okresie kompleksową obsługą inwestorów w Urzędzie jest Wydział 

Promocji i Rozwoju, w ramach którego funkcjonuje stanowisko ds. promocji gospodarczej (zadania dot. m.in. udzielania 
informacji o warunkach inwestowania, prowadzenia spraw związanych z obsługą inwestorów oraz ich wsparciem).  

39 Opracowano broszury dla inwestorów w trzech wersjach językowych. W latach 2014, 2015, 2016 nakład broszur 
promocyjnych dla inwestorów wyniósł odpowiednio 4.000, 2.700 i 1.000 szt. 
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− dystrybucję ofert inwestycyjnych Miasta (m.in. na portalach oraz stronach 
internetowych a także bezpośrednio podczas indywidualnych spotkań z 
potencjalnymi inwestorami); 

c) Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości: 

− przygotowanie i przeprowadzenie (LCB) kampanii informacyjnej zachęcającej 
do uruchamiania małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspieranie ich 
promocji, jak również opracowanie systemu zachęt pozafinansowych do 
inwestycji dla istniejących przedsiębiorstw; 

d) Kadry dla biznesu: 

− promowanie kierunków kształcenia dostosowanych do potrzeb pracodawców40; 
− promowanie Leszna, jako ośrodka akademickiego41; 
− stypendia dla doktorantów na kierunkach technicznych42.  

(Dowód: akta kontroli str. 1711-1796, 948-1706) 

„Lokalny Plan Działań dla Leszna” 

a) Partnerstwo na rzecz rozwoju gospodarczego: 
− działania Leszczyńskiej Grupy Wsparcia, w odniesieniu do projektu 

dotyczącego udziału przedstawicieli trzech sektorów (szkół wyższych, 
samorządu i przedsiębiorców) w wizytach studyjnych zagranicą, celem 
promowania i wymiany praktyk/transferu wiedzy w zakresie wspierania 
przedsiębiorczości oraz projektu w zakresie nawiązania współpracy jednostek 
samorządowych i przedstawicieli sektora gospodarczo-społecznego, w celu 
poprawy sytuacji gospodarczej na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej43; 

− działania Rady Gospodarczej – Rady Biznesu44, koordynowanej przez RIPH, 
reprezentującej i integrującej środowisko leszczyńskich przedsiębiorców, której 
rolą jest wsparcie merytoryczne dla władz Miasta m.in. w kwestiach 
gospodarczych, rynku pracy, szkolnictwa zawodowego oraz zagospodarowania 
przestrzennego; 

− utworzenie zespołu ds. współpracy nauki i biznesu, koordynowanego przez 
Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Lesznie (dalej „PWSZ”), 
funkcjonującego w następujących zespołach roboczych: techniczno-
technologicznym, organizacji i zarządzania, badań socjologicznych oraz 
inżynierii finansowej przedsiębiorstw;  

− forum na rzecz przedsiębiorców w subregionie leszczyńskim, koordynowane 
przez LCB, realizowane poprzez cykliczne spotkania robocze pracowników 
instytucji okołobiznesowych oraz samorządów terytorialnych odpowiadających 
za rozwój gospodarczy i wsparcie przedsiębiorczości45; 

b) Wspieranie przedsiębiorczości: 
− promocję przedsiębiorczości oraz szkolenia, doradztwo i wsparcie finansowe 

dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, koordynowane przez 
LCB, realizowane46 m.in. poprzez: konkursy, imprezy z cyklu InCamp, szkołę 
programowania dla młodzieży, potyczki matematyczno-ekonomiczne, 

                                                      
40 Powołano koordynowane przez LCB Regionalne Forum ds. Kształcenia Zawodowego, w ramach którego opracowano 

koncepcję działań promujących kierunki kształcenia potrzebne lokalnym pracodawcom 
41 Informacje o Lesznie, jako ośrodku akademickim, prezentowano na portalu miejskim, w materiałach promocyjnych oraz 

broszurze wizerunkowej i prezentacjach Miasta. 
42 Przyznano w latach 2014, 2015 i 2016 dziewięciu (odpowiednio dwóm, pięciu i dwóm) doktorantom, na różnych kierunkach 

studiów. 
43 Projekty realizowano odpowiednio w okresach: czerwiec 2012 r. - maj 2013 r.; luty – czerwiec 2017 r. 
44 Utworzonej w 2011 roku z inicjatywy Prezydenta Miasta Leszna oraz RIPH (ostatnie spotkanie – czerwiec 2017 r.). 
45 Dziewięć spotkań oraz 29 inicjatyw wspierających biznes w okresie od marca 2011 r. do sierpnia 2016 r. 
46 Realizowane od marca 2011 r. do sierpnia 2016 r., obejmujące łącznie 1.867 osób (firm), w tym 188 objęto wsparciem 

finansowym. 
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preferencyjne warunki wynajmu powierzchni biurowych i hal, fundusz 
pożyczkowy LCB, inicjatywę Jeremie; pozyskiwanie funduszy z UE 
na wsparcie; 

c) Wsparcie innowacyjności i konkurencyjności podmiotów: 
− wypracowanie i realizacja modelu współpracy nauki i biznesu, koordynowana 

przez PWSZ, w ramach którego utworzono dwie rady programowe na kierunku 
elektrotechnika i budownictwo (opracowano m.in. mechatroniczne układy 
dla lokalnego przemysłu); 

− wypracowanie i realizacja kompleksowego programu szkoleń i doradztwa 
dla biznesu, koordynowanego przez RIPH, w ramach sieci wraz z instytucjami 
otoczenia biznesu47; 

− pozyskiwanie inwestorów z innowacyjnych branż, realizowane przez Miasto; 
− wypracowanie i realizacja programu dla pozyskiwania i zatrzymania wysoko 

wykwalifikowanej kadry, koordynowane przez Miasto, w ramach którego 
utworzono Regionalne Forum ds. Kształcenia i Gospodarki; 

d) Infrastruktura dla biznesu: 
− usługi dla biznesu „Pod jednym dachem” – budowa Inkubatora 

Przedsiębiorczości w Lesznie; 
− uzbrojenie w infrastrukturę techniczną Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A.48;  
e) Wsparcie kluczowych sektorów: 
− utworzenie i rozwój sieci: „Leszczyńskie smaki” oraz branży budowlanej49; 
− współpracę na rzecz rozwoju turystyki lokalnej50. 

(Dowód: akta kontroli str. 1707-1796, 948-1706) 

3.1.2. Działania LCB w zakresie wspierania funkcjonujących na terenie Miasta 
przedsiębiorców obejmowały w badanym okresie następujące obszary - usługi: 

a) informacyjne – zrealizowane dla 664 podmiotów (317 młodych 
przedsiębiorców), w tym 411 dotyczących absorpcji środków unijnych oraz 
317 dla młodych przedsiębiorców, 

b) doradcze – dla 450 podmiotów (18 młodych przedsiębiorców), w tym 307 
w zakresie aplikowania środków unijnych, 

c) szkoleniowe – 30 usług szkoleniowych, w tym 27 dla młodych 
przedsiębiorców oraz trzy dotyczące absorpcji środków unijnych51, 

d) finansowe – w formie pożyczek udzielanych: z Funduszu Pożyczkowego 
LCB, w ramach współpracy z Ostrowskim Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości w ramach projektu „Moja Firma z pożyczką”52, 
jak również z inicjatywy Jeremie na cele inwestycyjne przy współpracy 
z Agencją Rozwoju Regionalnego AGROREG z Nowej Rudy53, 

                                                      
47 W okresie od kwietnia 2011 r. do sierpnia 2016 r. przeprowadzono łącznie 145 szkoleń dla 1.516 uczestników. 
48 W latach 2011-2017 zrealizowano projekty dot. budowy oraz przebudowy ulic położonych na terenie strefy, jak również 

uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną. 
49 Działania prowadzone w latach 2015-2017 w zakresie m.in. wymiany wiedzy i informacji, promocji klastrów i firm w nich 

zrzeszonych, współpracy z nauką, instytucjami otoczenia biznesu i samorządami oraz budowy relacji biznesowych. 
Zrealizowano 26 (Leszczyńskie smaki) oraz 30 (branża budowlana) przedsięwzięć promocyjnych. 

50 Realizowano w latach 2011-2017 (koordynator – Organizacja Turystyczna Leszno – Region): imprezy promujące produkty 
turystyczne południowo-zachodniej Wielkopolski (np. pikniki tematyczne, w tym szybowcowy, rajdy, spływy kajakowe); 
promocja Miasta podczas 35 imprez targowych, prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej; przygotowanie i druk 
wydawnictw, materiałów promocyjnych i albumów; prowadzenie dwóch kampanii wizerunkowych; oznakowanie 600 km 
szlaków turystycznych. 

51 Dotyczące m.in. następującej tematyki: Skuteczna obsługa klienta, Budowanie i kreowanie wizerunku w biznesie, Dotacje 
dla przedsiębiorców, Skuteczna reklama w internecie, Prawo w biznesie, ABC Przedsiębiorczości – pomysł na biznes, Mały 
przedsiębiorca a obowiązki w ochronie środowiska, książka obiektu budowlanego, Jak skorzystać z odnawialnych źródeł 
energii, pieniądze dla firm, Start-up weekend – model biznesowy, Efektywna komunikacja w biznesie, Trening 
asertywności…, Sprawozdanie emisyjne, Współpraca z Chinami, Prowadzenie działalności gospodarczej za granicą…, 
IT Klaster – kompleksowe rozwiązania dla Twojego biznesu, Sprzedawanie przez zaufanie, Siła kobiecości. 

52 W latach 2014-2015 dla 45 osób, w tym 26 z terenu Miasta. 
53 W latach 2016-2017 dla 15 przedsiębiorców, w tym 10 z Leszna. 
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e) sieciowanie – wsparcie współdziałania przedsiębiorstw z branż kluczowych 
dla rozwoju Leszna m.in. w ramach koordynacji działania klastrów: 
Leszczyńskie Smaki i Leszczyński Klaster budowlany (powstałe w 2010 r., 
liczące odpowiednio na dzień 31.07.2017 r. po 16 przedsiębiorców) oraz IT 
Leszno Klaster (powstały w 2014 r., liczący wg ww. stanu 
15 przedsiębiorców)54, 

f) dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnych 
przedsiębiorców - powołanie Regionalnego Forum ds. Kształcenia 
i Gospodarki55. 

(Dowód: akta kontroli str. 1823-1869) 

W 2014 roku LCB utworzyło własny Fundusz Pożyczkowy. W latach 2014-2017 
(I półrocze) udzielono 33 pożyczek na wartość 1.989.750,00 zł, w tym 18 pożyczek 
o wartości 1.005.750 zł dla przedsiębiorców z terenu Leszna. 

(Dowód: akta kontroli str. 1823-1869)  

Wartość pomocy de minimis udzielonej 25 młodym przedsiębiorcom w Inkubatorze 
Przedsiębiorczości, w latach 2014 - 2017 (do 30 lipca 2017) wyniosła 271.463,71 zł. 

(Dowód: akta kontroli str. 1823-1869) 

Działania RIPH w zakresie wspierania funkcjonujących na terenie Miasta 
przedsiębiorców polegały na realizacji: 

a) usług informacyjnych i doradczych56, 
b) organizacji otwartych i zamkniętych szkoleń oraz spotkań (konferencji)57 

o różnorodnej tematyce w zakresie m.in. szeroko pojętej przedsiębiorczości, 
ekonomii, podatków, czy rachunkowości, 

c) wynajmu sal szkoleniowych Izby dla przedsiębiorców, 
d) legalizacji dokumentów handlowych, 
e) organizacji corocznych targów branżowych, 
f) współpracy z Miastem, regionem, instytucjami lokalnymi i otoczenia 

biznesu, integracji lokalnego środowiska przedsiębiorców, jak również 
organizacji badań ankietowych, konkursów, akcji tematycznych oraz 
pomocy stypendialnej. 

(Dowód: akta kontroli str. 1876-1896) 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, funkcjonujący przy Starostwie 
Powiatowym w Lesznie udzielił przedsiębiorcom ponad 7.000 informacji 
dotyczących m.in. istniejących funduszy europejskich i możliwości uzyskania 
dofinansowania, przygotowania wniosków o wsparcie. 

(Dowód: akta kontroli str. 1872-1874) 

                                                      
54 Działania realizowane przez klastry obejmują m.in.: realizację w latach 2014-2017 19 konferencji o różnorodnej tematyce, 

jak również ośmiu różnorodnych warsztatów i szkoleń oraz organizacji i obsługi stoisk na 17 mających miejsce w badanym 
okresie targach i wydarzeniach promocyjno-sprzedażowych, a także innych działań tych klastrów, m.in. w zakresie realizacji 
badan, projektów, także we współpracy z Miastem, kampanii i działań promocyjnych, voucherów, wizyt studyjnych, 
współpracy ze szkołami oraz działań dla uczniów (łącznie zrealizowano 13 tego rodzaju innych aktywności klastrów). 
Bieżące informacje dot. działalności klastrów, informacje branżowe i tematyczne – zamieszczane są na wyodrębnionych 
czterech platformach internetowych. 

55 Działania koordynowane przez LCB od 2016 r. obejmujące m.in.: spotkania robocze o charakterze podsumowującym, 
rekomendującym i planistycznym, dyskusje i prezentacje wyników przeprowadzonych badań, jak również organizacje 
konferencji tematycznej. 

56 M.in. w zakresie: zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia biznesplanów, wnioskowania o środki na 
podjęcie takiej działalności, wnioskowania o kredyty, przygotowania dokumentów aplikacyjnych w konkursach o środki 
unijne, jak również w zakresie obowiązującego prawa, w tym podatkowego, rekrutacji pracowników raz ochrony środowiska. 

57 W latach 2014, 2015, 2016 i 2017 (do sierpnia) zorganizowano odpowiednio: 21/7, 32/12, 29/4, 15/2 - szkoleń (zamkniętych 
i otwartych) i spotkań (konferencji). 



 

18 

3.1.3. W latach 2014, 2015, 2016 i 2017 (do czasu kontroli) przedsiębiorcom z 
terenu Miasta udzielono poprzez SFPK odpowiednio: 16 poręczeń na kwotę 
1.054.753,34 zł, 16 poręczeń na kwotę 1.855.100 zł, 15 poręczeń na kwotę 
2.225.000 zł i 7 poręczeń na kwotę 1.197.200,00 zł. 

(Dowód: akta kontroli str. 496-498, 883-884) 

W okresie tym Miasto Leszno wsparło finansowo następujące organizacje 
pozarządowe:  

a) w 2014 r.: Leszczyńskie Stowarzyszenie Handlowców „Starówka” 
na realizację zadania „Wydanie kart lojalnościowych wraz z opracowaniem 
regulaminu ich wydawania” - w kwocie 12.000,00 zł; Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej „Życie jest piękne” na realizację zadania „Starówka przyjazna 
kupującym” – w kwocie 8.000,00 zł, 

b) w 2015 r.: Leszczyńskie Stowarzyszenie Handlowców Starówka 
na realizację zadania „Działania wspierające przedsiębiorczość na terenie 
Starego Miasta” – w kwocie 15.000,00 zł, 

c) w 2016 r.: RIPH58 na realizację zadania „Organizacja X targów Dom 
i Ogród” – w kwocie 10.000,00 zł, oraz na realizację zadania „Skuteczne 
wsparcie eksportu – podbój nowych rynków” – w kwocie 10.000,00 zł; LCB 
na realizację zadania pt.” Przedsiębiorcze Leszno” – w kwocie 8.680,00 zł, 

d) w 2017 r.: RIPH na realizację zadania publicznego - „Targi DOM I OGRÓD 
dla mieszkańców” – w kwocie 10.000,00 zł. 

(Dowód: akta kontroli str. 884-885) 

Oferta wsparcia przez Miasto początkującego przedsiębiorcy dotyczyła m.in. 
przyznania osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności 
gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej59. W 2014 r. 
przyznano na ten cel trzy dotacje na łączną kwotę 94.000,00 zł, natomiast w 2015, 
2016 i 2017 roku (do czasu kontroli) odpowiednio siedem, jedną i pięć tego rodzaju 
dotacji, na łączne kwoty 166.500,00 zł, 48.000,00 zł oraz 171.000,00 zł. 

(Dowód: akta kontroli str. 884) 

3.1.4. W latach 2014-2017 (do czasu kontroli) Miasto prowadziło siedem inwestycji, 
służących poprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej, 
polegających na przebudowie ulic miejskich, ciągów komunikacyjnych, drogi 
krajowej, jak również budowy zbiornika retencyjno - infiltracyjnego i odcinka 
kolektora wschodniego. Na realizację tych inwestycji wydatkowano  
21.955.608,16 zł.  Przebudowa drogi krajowej wyniesie, wg wartości kosztorysowej 
netto 51.837.398,37 zł. 

(Dowód: akta kontroli str. 881-883) 

3.2.  Środki finansowe przeznaczone na realizację działań w zakresie wspierania 
przedsiębiorczości wyniosły w latach 2014, 2015, 2016 i 2017 odpowiednio: 
77.979,50 zł, 73.504,06 zł, 191.035,72 zł oraz 109.429,75 zł. 

(Dowód: akta kontroli str. 1820)  

3.3. Analiza wskaźników i danych dotyczących rozwoju gospodarczego Miasta 
Leszna w latach 2013-2016 wykazała m. in, że: 

                                                      
58 Uchwałą Nr XXX/381/2016 r. RML z dnia 29 grudnia 2016 r. RIPH nadane zostało również odznaczenie „Zasłużony 

dla Miasta Leszna”. 
59 W oparciu o ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2016., 

poz. 2046 ze zm.) 



 

19 

a) poziom bezrobocia (mierzony, jako stosunek liczby bezrobotnych do liczby 
osób w wieku produkcyjnym) zmniejszył się z 8,7% w 2013 r. do 4,8% 
w roku 2016, 

b) poziom bezrobocia (mierzony, jako stosunek liczby bezrobotnych do liczby 
osób zatrudnionych) zmniejszył się z 6,8% w roku 2013 do 3,9% w roku 
2016, 

c) liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych przypadająca na 
10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym (wg GUS) wzrosła z 2.209 
w roku 2013 do 2.315 w roku 2016,  

d) dochody własne (w przeliczeniu na mieszkańca) wzrosły z 2.136,08 zł 
w 2013 r. do 2.604,83 zł w 2016 r.,  

e) dochody z PIT (w przeliczeniu na mieszkańca) wzrosły z 1.009,62 zł 
w 2013 r. do 1.284,73 zł w 2016 r., 

f) dochody z CIT (w przeliczeniu na mieszkańca) wzrosły z 59,89 zł w 2013 r. 
do 81,46 zł w 2016 r., 

g) poziom wydatków majątkowych inwestycyjnych (w przeliczeniu 
na mieszkańca) zmniejszył się z 899,52 zł w 2013 r. do 518,20 zł w 2016 r. 

h) zmniejszyła się liczba nowo zarejestrowanych podmiotów w rejestrze 
REGON: z 767 w roku 2013 do 682 w roku 2016, 

i) zwiększyła się powierzchnia terenów gminnych wydzielonych pod strefy 
aktywności gospodarczej z 245,2727 ha w 2013 r. do 314,7441 ha w 2016 
r.; przy czym w ww. latach spadek netto przedsiębiorstw (CEiDG) wynosił 
odpowiednio: 29, 136, 71 i 143. 

(Dowód: akta kontroli str. 319-320) 

W ewidencji działalności gospodarczej Miasta zarejestrowanych było, wg stanu 
na 31 grudnia 2013 r. 7.446 przedsiębiorców. Według stanu na 2 października 
2017 r. w ewidencji tej zarejestrowanych było  6.849 podmiotów gospodarczych. 

(Dowód: akta kontroli str. 1923)     

 

W działalności Miasta w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

   

W ocenie NIK, działania prowadzone przez Miasto Leszno w zakresie wspierania 
rozwoju przedsiębiorczości były ukierunkowane na poprawę warunków 
inwestowania i służyły uzyskaniu zakładanych efektów. Przy sprzyjających 
czynnikach makroekonomicznych miało to pozytywny wpływ na znaczącą poprawę 
podstawowych wskaźników dotyczących jego rozwoju. Między innymi zmniejszyło 
się bezrobocie, a wzrosły dochody własne oraz dochody z PIT i CIT.  

  

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 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Poznaniu. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena 
cząstkowa 

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

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,    13   października 2017 r.  

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 
Kontroler 

Marek Rozwalka 
specjalista kontroli państwowej 

 

Dyrektor 
 

z up. Tomasz Nowiński 
wicedyrektor 

 

........................................................ ........................................................ 
podpis podpis 

 

Obowiązek 
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