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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/004 — Wspieranie przedsiębiorczości przez gminy1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler 

 

Jednostka 

kontrolowana 

Urszula Dziedzic, Główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LRZ/98/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław, zwany dalej Urzędem. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Waldemar Paluch, Burmistrz Miasta Jarosławia od dnia 30 listopada 2014 r. (dalej 
Burmistrz). Poprzednio, tj.  od dnia 21 listopada 2010 r. Burmistrzem Miasta Jarosławia 
był Andrzej Wyczawski. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, Gmina Miejska Jarosław (zwana dalej Gminą) 
wprowadzając narzędzia wspierające rozwój gospodarczy, tworzyła warunki 
sprzyjające dla rozwoju przedsiębiorczości. 

Podstawowym dokumentem strategicznym Gminy była Strategia Rozwoju Miasta 
Jarosławia na lata 2008-2015 (zwana dalej Strategią 2015) oraz Strategia Rozwoju 
Miasta Jarosławia na lata 2016-2020 (zwana dalej Strategią 2020). Oba dokumenty 
określały cele strategiczne i kierunki działań m.in. w zakresie rozwoju 
przedsiębiorczości.  

Gmina realizując cele strategiczne, podejmowała działania mające na celu 
wspieranie i rozwój przedsiębiorczości, poprzez realizację inwestycji drogowych, 
poszerzenie obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC 
(zwanej dalej SSE) o działki należące do Gminy, wprowadzanie zwolnień 
podatkowych w ramach pomocy de minimis, przez co wpływała na poprawę 
warunków prowadzenia działalności gospodarczej i zwiększanie atrakcyjności tych 
terenów dla potencjalnych inwestorów. Poprzez współuczestnictwo w tworzeniu 
i powołaniu instytucji otoczenia biznesu, Gmina inicjowała i prowadziła trójsektorową 
współpracę pomiędzy instytucjami sektora publicznego, przedsiębiorcami oraz 
organizacjami pozarządowymi. Organizowano seminaria na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości, konferencje promocyjno-informacyjne na rzecz tworzenia 
przedsiębiorstw i budowania partnerstwa lokalnego, spotkania informacyjne 

                                                           
1 Okres objęty kontrolą lata 2014-2017 do dnia zakończenia kontroli oraz działania i zdarzenia zaistniałe przed 2014 r., jeżeli 
miały związek z przedmiotem kontroli 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, 
bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. W niniejszym wystąpieniu pokontrolnym zawarto ocenę opisową. 
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w zakresie pozyskiwania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym 
możliwości uzyskiwania dofinansowania ze środków unijnych. 
W okresie objętym kontrolą w Gminie nastąpiła poprawa podstawowych wskaźników 
dotyczących rozwoju gospodarczego, w tym m.in. spadł poziom bezrobocia, wzrosła 
liczba nowo zarejestrowanych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 

NIK zwraca jednak uwagę, że w przypadku niektórych celów i kierunków działań 
dotyczących rozwoju przedsiębiorczości, ani w obowiązujących strategiach, ani 
w żadnym innym dokumencie, nie wskazano zadań/projektów służących ich 
realizacji. 

Należy również wskazać, że nie zorganizowano i nie wdrożono systemu monitoringu 
Strategii 2015 oraz Strategii 2020. Nie powołano zespołów mających monitorować 
i koordynować wdrażanie tych dokumentów, nie dokonywano wymaganych analiz 
oraz nie opracowywano okresowych i końcowych raportów z realizacji 
poszczególnych strategii. Zdaniem NIK mogło to utrudniać monitorowanie postępu 
prac i ocenę ryzyka niepowodzenia przyjętych założeń, zwłaszcza w przypadku 
działań wieloletnich. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Gmina posiada powierzchnię 34,61 km² i położona jest na pograniczu Pogórza 
Rzeszowskiego oraz Doliny Dolnego Sanu. Wg stanu na dzień 31 maja 2017 r. 
liczba mieszkańców Gminy wynosiła 37.177  osób. W strukturze gruntów Gminy 
dominowały tereny rolne i stanowiły 24,34 km², tj. 70,3%3. Pozostałe grunty to 
tereny mieszkaniowe i inne tereny zabudowane 4,81 km² (13,9%), tereny zajęte pod 
drogi, kolej i komunikację 2,7 km² (7,8%), tereny przemysłowe 1,16 km² (3,4%), 
zurbanizowane tereny niezabudowane 0,12 km² (0,3%), i inne 1,48 km² (4,3%)4. 

(dowód: akta kontroli str. 5-6) 

1. Warunki wspierania przedsiębiorczości w Gminie 

1.1  W strukturze Urzędu wyodrębniono jednoosobowe stanowisko – Doradca 
Urzędu Miasta, a zatrudnionemu na tym stanowisku, od dnia 4 sierpnia 2015 r., 
pracownikowi, przypisano zadania dotyczące m.in. aktywnego poszukiwania 
inwestorów, w tym przygotowania materiałów promocyjnych, udziału w targach, 
organizowania kampanii informacyjnych, konferencji na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości społecznej w Jarosławiu oraz koordynowania i rozwoju klastra 
ekonomii społecznej w partnerstwie trójsektorowym. 

W Radzie Miasta Jarosławia działała Komisja Gospodarki i Rozwoju Miasta, dla 
której ustalono5 zadania obejmujące m.in.: opiniowanie projektów uchwał 
dotyczących gospodarki nieruchomościami, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej; 
opiniowanie projektów planu zagospodarowania przestrzennego; ocenę stanu 
technicznego ulic; opiniowanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat 
lokalnych; rozpatrywanie spraw związanych z gospodarką zasobami lokali 
mieszkaniowych i użytkowych na terenie Gminy. W okresie poprzednim tj. w latach 
2006-2014 w Radzie Miasta Jarosławia działały odrębnie: Komisja Gospodarki 

                                                           
3 Grunty orne – 17,12 km², łąki i pastwiska – 5,18 km², sady – 1,35 km², grunty zadrzewione i zakrzewione, w tym na użytkach 
rolnych – 0,35 km², grunty rolne zabudowane – 0,06 km², nieużytki – 0,28 km²,   
4 Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, lasy, użytki kopalne, grunty zajęte pod wodami, tereny różne 
5 Uchwałą nr 3/II/2014 Rady Miasta Jarosławia z dnia 8 grudnia 2014 r.  
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Miejskiej i Komisja Rozwoju Miasta. Współpraca pomiędzy Komisją a Burmistrzem 
odbywała się głównie na posiedzeniach Komisji. 

(dowód: akta kontroli str. 129-151, 189-199) 

1.2 W okresie objętym kontrolą w Gminie obowiązywała Strategia 20156 oraz 
Strategia 20207. W obu dokumentach zawarto część diagnostyczną, w której 
opisana została m.in. charakterystyka demograficzna, sytuacja na rynku pracy, sfera 
gospodarcza wraz z charakterystyką sektora przedsiębiorstw oraz analizą 
strategiczną kluczowych problemów ze wskazaniem słabych i mocnych stron oraz 
szans i zagrożeń Gminy.  

Strategia 2015 opracowana została przez Rzeszowską Agencję Rozwoju 
Regionalnego SA, przy aktywnym uczestnictwie mieszkańców Gminy8. Zawarte  
w Strategii 2015 obszary strategiczne, cele priorytetowe i szczegółowe miały 
wyznaczać kierunki działania na najbliższe lata. Jednym z wyznaczonych obszarów 
strategicznych była gospodarka, dla której jako cel główny przypisano optymalne 
wykorzystanie położenia i potencjału społeczno-gospodarczego miasta, w celu 
stworzenia korzystnych warunków do inwestowania i rozwoju przedsiębiorczości. 
Cele szczegółowe obejmowały wspieranie rozwoju przedsiębiorczości; wzrost 
poziomu inwestycji i stworzenie systemu zachęt dla inwestorów; rozwój 
transgranicznej współpracy gospodarczej. Zaproponowane kierunki działania to: 
wspieranie mikro i MŚP9; wzmocnienie instytucjonalne infrastruktury 
okołobiznesowej poprzez utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości i Parku 
Technologicznego; rozwijanie usług finansowych dla MŚP; rozwijanie 
przedsiębiorczości w sektorze rolno-spożywczym; promocja działalności 
proekologicznej; utworzenie Centrum Targowo-Wystawienniczego wraz  
z Infrastrukturą; powołanie Rady Przedsiębiorczości oraz Punktu Konsultacyjnego 
dla przedsiębiorców; tworzenie warunków sprzyjających inwestowaniu  
i pozyskiwaniu inwestorów poprzez pozyskiwanie nowych terenów pod inwestycje 
oraz uzbrajanie istniejących; przygotowanie obiektów zabytkowych do celów 
komercyjnych; scalanie gruntów pod działalność gospodarczą; realizacja inwestycji 
publicznych; promocja działań specjalnej podstrefy ekonomicznej „Europark” Mielec. 

Strategia 2020 opracowana została przez Fundację Kreatywny Śląsk, przy udziale 
mieszkańców, władz miasta oraz partnerów społeczno-gospodarczych, 
uczestniczących w konsultacjach społecznych prowadzonych na etapie 
diagnozowania potencjałów problemów i potrzeb rozwojowych miasta, jak również 
określenia kierunków jego rozwoju. W Strategii 2020 jako jeden z obszarów 
strategicznych również wskazano gospodarkę, dla której celem priorytetowym miała 
być atrakcyjna gospodarka lokalna wykorzystująca wewnętrzne i zewnętrzne 
potencjały rozwojowe. Zaplanowane kierunki działań (oprócz kierunków wskazanych 
w Strategii 2015) obejmowały: 

- w ramach celu szczegółowego „wysoka atrakcyjność inwestycyjna”: 
skomunikowanie terenów inwestycyjnych z istniejącą siecią drogową i kolejową; 

                                                           
6 Przyjęta uchwałą nr 326/XXXI/08 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 maja 2008 r. 
7 Przyjęta uchwałą nr 221/XXII/2016 rady Miasta Jarosławia z dnia 22 lutego 2016 r. 
8 Za pomocą 67 ankiet (ankieta potrzeb rozwojowych miasta Jarosławia -otwarta oraz ankieta uwarunkowań wewnętrznych i 
zewnętrznych oddziałujących na funkcjonowanie miasta Jarosławia – zamknięta), przeprowadzono badanie opinii społecznej 
dotyczące przyszłości miasta. W wyniku ankiet odnotowano m.in. iż, większość badanych wskazała, że zasoby produkcyjne oraz 
grunty i zasoby naturalne, jak również szanse wynikające z położenia miasta były niewykorzystane. Według ankietowanych 
wśród podstawowych dziedzin życia społeczno-gospodarczego najsłabiej rozwinięte i wykorzystane były gospodarka i rolnictwo. 
9 Sektor małych i średnich przedsiębiorstw 
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prowadzenie przyjaznej polityki fiskalnej i systemu ulg dla inwestorów oraz 
przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy;  

- w ramach celu szczegółowego „wykorzystanie lokalnych potencjałów 
rozwojowych”: udogodnienia dla osób w zakresie samozatrudnienia, szczególnie 
wśród ludzi młodych oraz pomoc w zwiększaniu „przeżywalności” nowopowstałych 
firm; stworzenie systemowych instrumentów wsparcia finansowego  
i organizacyjnego w zakresie podnoszenia wiedzy i kompetencji przedsiębiorczych, 
rynkowych; wsparcie i promocja rozwoju podmiotów działających w obszarze 
ekonomii społecznej; promocja i wsparcie dla działań innowacyjnych i kreatywnych 
na rynku pracy, w tym pilotażowych form interwencji na rynku pracy; wsparcie 
aktywnych form zwalczania bezrobocia; doskonalenie systemu poradnictwa 
zawodowego i preorientacji zawodowej; wspieranie innowacyjności i wdrażania 
nowych technologii w przedsiębiorstwach i urzędach; wspieranie handlu lokalnego; 
wspieranie współpracy firm, w tym w ramach klastrów, w tworzeniu wspólnej oferty 
konkurencyjnej; stworzenie systemu wsparcia dla przedsiębiorców wykorzystujących 
lokalny potencjał kadrowy oraz narzędzia rynku pracy dla reemigracji młodych, 
wykształconych osób; wsparcie sprzedaży lokalnych produktów na lokalnym rynku  
i ich eksportu i promocji na rynkach zewnętrznych; 

- w ramach celu szczegółowego „inteligentna specjalizacja lokalnej gospodarki”: 
diagnoza potencjałów w zakresie inteligentnej specjalizacji lokalnej gospodarki  
i przedsiębiorstw w skali województwa i kraju; stworzenie systemu wsparcia dla 
małych i średnich firm w zakresie działalności związanej z dziedzictwem kulturowym 
i tradycjami jarmarcznymi (rzemiosło, obsługa ruchu turystycznego).  

Ponadto w Strategii 2020 zaproponowano do realizacji programy strategiczne,  
w tym Program aktywizacji gospodarczej miasta, dla którego określono ramowy 
zakres obejmujący: wyznaczenie obszarów strefy aktywności gospodarczej wraz  
z określeniem potrzeb inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem działalności 
produkcyjnej oraz transportowej i logistycznej; opracowanie koncepcyjne struktury 
organizacyjnej podmiotu prowadzącego działania promocyjne i pobudzające 
przedsiębiorczość na obszarze miasta oraz całego obszaru funkcjonalnego.  

 (dowód: akta kontroli str. 7-59) 

1.3 Gmina posiadała Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Jarosławia (zwane dalej Studium) przyjęte uchwałą10 Rady 
Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2001 r.11, w którym określono cele, funkcje 
i główne kierunki rozwoju Jarosławia. W Studium wydzielono poszczególne strefy, 
w tym m.in.: 

- strefę DP, pełniącą funkcję przemysłową z udziałem funkcji składowej, technicznej 
obsługi miasta oraz terenów specjalnych (wojskowych). Przyjęta polityka 
przestrzenna w strefie DP polegała na utrzymaniu, modernizacji i rozwijaniu 
działalności gospodarczej, a także na uzupełnianiu wyposażenia strefy w niezbędne 
urządzenia towarzyszące jak komunikacja, infrastruktura techniczna, zieleń 
izolacyjna; 

- strefę UC – centralną, z dominującą funkcją usługową z udziałem towarzyszącej 
funkcji mieszkaniowej i obsługi turystyki.  

                                                           
10 442/XXXI/2001 
11 Studium było kilkakrotnie zmieniane. Ostatnia zmiana nr 9/1/2012 przyjęta uchwałą nr 638/LVII/2013 Rady Miasta Jarosławia z 
dnia 28 października 2013 r. (jednolity tekst Studium oraz jednolity rysunek Studium) 
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Przedmiotem ostatniej zmiany zapisów Studium dokonanej w 2013 r. była korekta 
obowiązujących kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu 
funkcjonalnego przeznaczonego na obsługę komunikacji pod kątem zabudowy 
mieszkaniowej, z udziałem towarzyszącej funkcji usługowej.  

(dowód: akta kontroli str. 60-85, 105) 

Gmina posiadała 34 obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego (mpzp)12 o łącznej powierzchni 527,79 ha, co stanowiło 15,3% ogółu 
powierzchni miasta, w tym osiem mpzp o łącznej powierzchni 1,8 ha dotyczyło m.in. 
terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą (tereny zabudowy usługowej, 
obiektów handlowych, parkingów, niezbędnej infrastruktury). W poszczególnych 
mpzp wskazywano na ograniczenia, nakazy, zakazy czy dopuszczenia w związku 
z przyjętymi kierunkami ochrony środowiska kulturowego w Studium. Pierwszy 
z mpzp uchwalony został 25 lutego 2002 r. W okresie objętym kontrolą uchwalono 
dwa mpzp, i tak: 

- mpzp Nr 2/12 o łącznej powierzchni 55 ha uchwalony 18 sierpnia 2014 r. Na 
obszarze mpzp działki Gminy to powierzchnia 1 ha, co stanowiło 1,8% powierzchni. 
Tereny te przeznaczono m.in. pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, 

- mpzp Nr 4/10 o powierzchni 5,90 ha uchwalony 26 lutego 2015 r. Na obszarze 
mpzp działki Gminy to powierzchnia 0,5 ha, co stanowiło 8,5% powierzchni. Tereny 
te przeznaczono m.in. pod zabudowę usługową, oraz tereny dróg publicznych klasy 
zbiorczej, wewnętrznych, ciągów pieszych i parkingów.  

W trakcie trwania kontroli NIK opracowywana była zmiana obowiązującego  mpzp 
w związku z przeznaczeniem gruntów (3,74 ha), pod tereny SSE, polegająca na 
zminimalizowaniu przyjętych w obowiązującym mpzp ograniczeń (zmiana terenu 
usług komercyjnych i miejskiej zieleni publicznej na usługi i obiekty produkcyjne). Do 
dnia zakończenia kontroli zmiana nie została wprowadzona.  

 (dowód: akta kontroli str. studium str. 86-128) 

1.4 W okresie objętym kontrolą  nie podejmowano działań zmierzających do 
pozyskania gruntów od prywatnych właścicieli na potrzeby działalności 
inwestycyjnej. Realizowano natomiast inwestycje mogące pośrednio służyć 
poprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej lub podnoszeniu ich 
atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów. Obejmowały one głównie budowę dróg 
oraz budowę oświetlenia ulicznego.  
Do dnia zakończenia kontroli Gmina dysponowała infrastrukturą wodociągową 
o długości 112,60 km, z której korzystało 94% mieszkańców, kanalizacyjną 
o długości 111,20 km, z której korzystało 82% mieszkańców oraz gazową o długości 
133.260 km, z której korzystało 96% mieszkańców. Długość dróg gminnych 
publicznych wynosiła 68,90 km. Gmina nie posiadała magazynów, hal wysokiego 
składowania, ani placów.  

Na terenie miasta Jarosławia utworzona była SSE, która funkcjonowała od 2004 r.  
i obejmowała m.in. tereny Gminy o powierzchni 4,83 ha (działki nie będące 
własnością Gminy). 

W okresie objętym kontrolą Rada Miasta Jarosławia uchwałą13 z dnia 30 
października 2015 r. wyraziła zgodę na objęcie SSE, gruntów Gminy o łącznej 
powierzchni 3,74 ha. Od dnia 1 lipca 2017 r. działki Gminy o łącznej powierzchni 

                                                           
12 Mpzp udostępnione były na stronie bip Urzędu 
13 Nr 151/XV/2015 



 

6 
 

3,74 ha zostały włączone do SSE. Łącznie do SSE włączono obszar 8,57 ha, co 
stanowiło 0,25 % powierzchni miasta. Na obszarach włączonych do SSE 
obowiązują mpzp, wobec czego Gmina nie upoważniała zarządzającego SSE do 
wydawania decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenów  
w strefie.  

Zastępca Burmistrza Pan Dariusz Tracz podał, że w celu poprawy warunków 
prowadzenia działalności, na terenie przeznaczonym pod SSE dokonano likwidacji 
pozostałości po dawnej cegielni. W otoczeniu strefy występuje uzbrojenie w sieć 
energetyczną, sieć gazową oraz wodociągową. Brak jest kanalizacji sanitarnej. Na 
rzecz budowy zostały podjęte działania, polegające na opracowywaniu dokumentacji 
formalno-prawnej odcinka kanalizacji sanitarnej na potrzeby odprowadzania ścieków 
z realizowanego obecnie cmentarza komunalnego przy ul. Szczytniańskiej. 
Realizacja tego odcinka stworzy możliwość dozbrojenia działek inwestycyjnych przy 
ul. Krakowskiej. Na chwilę obecną tereny te nie zostały oddane pod działalność 
gospodarczą. W okresie objętym kontrolą nie wyznaczano i nie uzbrajano innych 
terenów inwestycyjnych, ze względu na ograniczone możliwości finansowe Gminy 
oraz potrzeby mieszkańców skierowane na dozbrojenie terenów zabudowanych.  

(dowód: akta kontroli str. 55-59, 242-272) 

1.5 Gmina nie realizowała inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prawnego. 
Wyjaśniając Zastępca Burmistrza podał, że Gmina nie korzystała  
z partnerstwa publiczno-prywatnego, m.in. ze względu na fakt, iż jest to stosunkowo 
młoda forma realizowania inwestycji i brak jest w tym zakresie tzw. dobrych praktyk, 
które ułatwiłyby poruszanie się obydwu partnerom przy współpracy nad projektem. 

 (dowód: akta kontroli str. 189-199) 

1.6 W okresie objętym kontrolą przedsiębiorcy mogli skorzystać ze zwolnień 
podatkowych w ramach pomocy de minimis na podstawie uchwały Rady Miasta 
Jarosławia14 z dnia 27 kwietnia 2017 r. Zgodnie z ww. uchwałą zwolnienia dotyczyły 
podatku od nieruchomości budynków, budowli, gruntów lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej15, związanej z realizacją nowej inwestycji16 
i utworzeniem nowych miejsc pracy na terenie Gminy17. Okres zwolnienia 
uzależniony był od liczby nowo utworzonych miejsc pracy i wynosił od 12 do 60 
miesięcy. Zwolnienie z tytułu tej samej inwestycji mogło być przyznane tylko jeden 
raz. Zwolnienia nie miały zastosowania wobec przedsiębiorców posiadających 
zaległości podatkowe wobec Gminy.  

W okresie od dnia podjęcia ww. uchwały do dnia 25 sierpnia 2017 r. nie wpłynął 
żaden wniosek o pomoc w powyższym zakresie.  

Ponadto w okresie objętym kontrolą dla przedsiębiorców stosowano ulgi w podatku 
od nieruchomości oraz od środków transportowych, obejmujące umorzenia 

                                                           
14 Uchwała nr 496/XLVI/2017 
15 Z wyjątkiem działalności gospodarczej w zakresie handlu hurtowego i detalicznego oraz działalności finansowej i 
ubezpieczeniowej 
16 Przez nową inwestycję należało rozumieć: nowo wybudowane budynki, budowle lub ich części, przeznaczone do prowadzenia 
działalności gospodarczej (zwolnienie od podatku obejmowało nowo wybudowane budynki, budowle lub ich części); 
rozbudowane budynki i budowle lub ich części przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej (zwolnienie od podatku 
obejmowało rozbudowaną część budynku lub budowli); nowo nabyte grunty, budynki i budowle lub ich części przeznaczone do 
prowadzenia działalności gospodarczej (zwolnienie od podatku obejmowało nowo nabyte grunty, budynki i budowle lub ich 
części). 
17 Warunek utworzenia nowych miejsc pracy oznaczał przyrost zatrudnienia w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia w 
okresie 12 miesięcy poprzedzających zakończenie nowej inwestycji, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze 
czasu pracy. W przypadku przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność za przyrost zatrudnienia uznawano liczbę utworzonych 
miejsc pracy. Przy ustalaniu liczby zatrudnionych uwzględnić należało tylko pracowników zatrudnionych na terenie Gminy. 
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zaległości podatkowych i odsetek, rozłożenia zaległości podatkowych i odsetek na 
raty.  

Stawki podatku w Gminie ulegały zmianom w okresach od  roku do kilku lat,  
i przyjmowane kolejnymi uchwałami były takie same lub niższe w porównaniu  
z okresem poprzednim, i tak: 

- w przypadku podatku od nieruchomości stawki podatku przyjęte uchwałą18 Rady 
Miasta Jarosławia z dnia 25 listopada 2013 r. obowiązywały w latach 2014-2015,  
a następnie były zmienione na 2016 r. oraz 2017 r., 

- w przypadku podatku od środków transportowych stawki podatku przyjęte uchwałą 
Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 listopada 2012 r. obowiązywały w latach  
2013-2015 i zostały zmienione od roku 2016. 

Przykładowo w przypadku podatku od środków transportowych, stawki 
obowiązujące od roku 2016 r. były niższe w porównaniu z okresem poprzednim o: 

- 50,1% dla samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych powyżej 3,5 t do 5,5 t, 

- 49,8% dla tego samochodu powyżej 5,5 t do 9 t, 

- 43,3% dla tego samochodu powyżej 9 t do poniżej 12 t, 

- 74,9% dla przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t (z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego). 

 (dowód: akta kontroli str. 273-288, 709-714) 

W Gminie nie było opracowanych zasad dotyczących nabywania i zbywania 
nieruchomości19, wydzierżawiania i użyczania, które dotyczyłyby wspierania 
przedsiębiorców.  
Zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz najmu lokali użytkowych 
realizowane były przez spółkę komunalną – Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu.  
W okresie objętym kontrolą realizowano 19 umów najmu lokali użytkowych 
będących własnością Gminy. Badanie pięciu losowo wybranych umów wykazało, że 
Gmina nie stosowała dla przedsiębiorców preferencyjnych stawek najmu.  
W przypadku dwóch najemców, w związku z przeprowadzeniem przez nich 
remontów niezbędnych do adaptacji wynajmowanych pomieszczeń do prowadzenia 
działalności, zastosowano ulgi w czynszu z tytułu najmu tych pomieszczeń. 
Na dzień kontroli NIK, Gmina dysponowała dwoma lokalami użytkowymi do 
wynajęcia – w budynkach administrowanych przez spółkę komunalną – przy ul. 
Grunwaldzkiej 18 o pow. 80,09 m² oraz przy ul. Grunwaldzkiej 22 o pow. 47,19 m²20.  

(dowód: akta kontroli str. 55-59, 244-245, 289-337) 

1.7 W ramach działań wspierających przedsiębiorców już prowadzących działalność 
na terenie Gminy, podejmowano działania służące upowszechnianiu  informacji 
dotyczących pozyskiwania środków na prowadzenie działalności gospodarczej. 
W ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, konsultanci 

                                                           
18 Nr 656/LVIII/2013 
19 Innych, aniżeli te które określono w ustawie o gospodarce nieruchomościami  
20 W 2017 r. na każdy z lokali ogłoszono po 3 przetargi, z uwagi na brak zainteresowania lokali nie wynajęto 
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udzielali bezpłatnych porad o możliwościach i źródłach dofinansowania prowadzonej 
działalności gospodarczej.  

Gmina nie była zobowiązana i nie przygotowała specjalnej oferty wsparcia dla 
początkującego przedsiębiorcy.  

(dowód: akta kontroli str. 55-59, -199, 343-347189) 

1.8 Gmina na podstawie umowy z dnia 9 grudnia 2016 r. udzieliła dla 
Jarosławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Jarosławiu – 
jednostki organizacyjnej Gminy, oprocentowaną pożyczkę długoterminową21  
w kwocie 1.500.000 zł, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań. Termin zwrotu 
pożyczki wraz z odsetkami ustalono w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r.  

Wyjaśniając Zastępca Burmistrza podał, że: W okresie objętym kontrolą Gmina nie 
udzielała przedsiębiorcom wsparcia finansowego w postaci poręczeń, gwarancji, 
pożyczek z uwagi na brak wniosków w ww. zakresie.  

(dowód: akta kontroli str. 338-342, 709-714) 

1.9 Gmina – wraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego22 – utworzyła 
Stowarzyszenie Miejski Obszar Funkcjonalny Jarosław-Przeworsk (zwane dalej 
Stowarzyszeniem MOF). Celem Stowarzyszenia MOF było wspieranie idei 
samorządności terytorialnej, ochrony wspólnych interesów, wymiany doświadczeń, 
promocji osiągnięć oraz koordynacji wspólnych przedsięwzięć i inwestycji, 
a w szczególności dla realizacji zadań zintegrowanych inwestycji terytorialnych.  

Ponadto, Gmina od 10 września 2015 r. była jednym z sygnatariuszy porozumienia 
partnerstwa lokalnego Regionalnego Klastra Ekonomii Społecznej i Innowacji  
„Z biegiem Sanu do rozwoju” na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej oraz 
odpowiedzialności biznesu (zwanego dalej porozumieniem partnerstwa lokalnego). 
W dniu 27 grudnia 2016 r. zgodnie z zapisami porozumienia partnerstwa lokalnego 
ww. klaster zarejestrowano w formie fundacji pn.: Fundacja Regionalny Klaster 
Ekonomii Społecznej i Innowacji „Centrum Rozwoju”. Fundatorami tej fundacji byli 
m.in. Burmistrz Miasta Jarosławia reprezentujący Stowarzyszenie MOF oraz 
pracownik Urzędu reprezentujący Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Powiatu 
Jarosławskiego. Jednym z zadań tej fundacji było prowadzenie centrum 
informacyjnego inkubatora przedsiębiorczości społecznej.  

Gmina nie powołała, ani nie współuczestniczyła w powołaniu innych instytucji 
otoczenia biznesu jak np. fundusz poręczeń kredytowych, fundusz pożyczkowy. 

 (dowód: akta kontroli str. 152-199) 

1.10 Gmina na swojej stronie internetowej23 umieszczała informacje przydatne 
zarówno dla osób chcących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, jak 
również dla przedsiębiorców. W BIP  zamieszczono wniosek o wpis do CEIDG24, 
formularze oraz instrukcję jego wypełnienia. W instrukcji tej podany był link do 
strony25, na której znajdowały się informacje dotyczące rozpoczynania 
i prowadzenia działalności gospodarczej. Dostępna była również instrukcja 
informująca o możliwości założenia firmy przez telefon. W zakładce Dla inwestorów 
znajdowały się podstawowe informacje na temat Gminy, jej położenia, warunków 

                                                           
21 Oprocentowanie pożyczki w wysokości WIBOR 3M + marża 1% 
22 Z Gminą Miejska Przeworsk, Gminą Przeworsk, Gminą Pawłosiów 
23 www.jaroslaw.pl 
24 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 
25 https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy 
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inwestowania, komunikacji czy transportu. Wskazane były instytucje wspierające 
(okołobiznesowe) działające na terenie woj. podkarpackiego oraz urzędy i instytucje 
opiniujące i wydające informacje lub decyzje niezbędne w procesie inwestowania. 
Podane były również informacje odnośnie SSE – Obszaru Przemysłowego 
Jarosław, w tym pomocy publicznej oferowanej dla przedsiębiorców będących w tej 
strefie. Ponadto udostępniono ofertę inwestycyjną Gminy z wyszczególnieniem 
działek, ich powierzchni, opisem oraz charakterem przeznaczenia. Informacje 
zawarte na stronie internetowej Urzędu dotyczące przedsiębiorców, dostępne były 
również w językach obcych, poprzez komponent umożliwiający wybór 
odpowiedniego języka. Informacje zawarte na stronie internetowej opracowywane 
i umieszczane były przez pracowników Wydziału Rozwoju Miasta i Infrastruktury 
Technicznej Urzędu.  

 (dowód: akta kontroli str. 189-199, 348-361) 

1.11 Gmina wspierała organizacje pozarządowe wspierające rozwój 
przedsiębiorczości, działające na jej terenie, poprzez zapewnienie zasobów 
ludzkich, udostępnienie lokalu oraz kampanie wizerunkowe i promocyjne. W ramach 
uczestnictwa w porozumieniu partnerstwa lokalnego prowadzona była współpraca 
trójsektorowa pomiędzy instytucjami sektora publicznego, przedsiębiorcami oraz 
organizacjami pozarządowymi. W ramach tej współpracy prowadzono seminaria na 
rzecz rozwoju przedsiębiorczości, konferencje promocyjno-informacyjne na rzecz 
tworzenia przedsiębiorstw i budowania partnerstwa lokalnego, spotkania 
informacyjne w zakresie pozyskiwania środków na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej.  

Rada Miasta Jarosławia uchwałą26 z dnia 28 września 2015 r. powołała Miejską 
Radę Działalności Pożytku Publicznego – organ konsultacyjno-doradczy w zakresie 
współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na rzecz mieszkańców, której 
nadrzędnym celem było podnoszenie standardów współpracy administracji 
publicznej z organizacjami pozarządowymi w mieście.   

(dowód: akta kontroli str. 189-199, 362-398) 

Gmina podejmowała współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Jarosławiu 
(PUP), mającą na celu rozwój przedsiębiorczości na jej terenie. W okresie objętym 
kontrolą przedstawiciele Urzędu uczestniczyli w organizowanych przez PUP targach 
oraz giełdach pracy. Podczas tych spotkań uczestnicy mieli okazję do rozmowy  
z pracodawcami, a także do pozyskania krajowych i zagranicznych ofert pracy. 
Gmina zapewniała na targach stoisko Urzędu, przy którym pracownicy informowali 
zainteresowanych m.in. w jaki sposób można założyć działalność gospodarczą, 
jakie można uzyskać dotacje, a także informacje jakich aktualnie pracowników 
poszukuje Urząd.  

(dowód: akta kontroli str. 189-199, 362-406, 519-573) 

1.13 Do czasu zakończenia kontroli na terenie Gminy działało dziewięć szkół 
zawodowych i placówek kształcenia zawodowego. Gmina dostrzegając konieczność 
dostosowania szkolnictwa zawodowego dla potrzeb lokalnego rynku pracy, wspólnie 
z lokalnymi przedsiębiorcami inicjowała powstawanie klas patronackich. Gmina 
współpracując z Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu 
(PWSTE) opiniowała utworzenie nowych kierunków kształcenia w zakresie 
administracji, turystyki i rekreacji oraz europeistyki. Ponadto Gmina wspierała 

                                                           
26 Nr 127/XIV/2015 
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utworzenie kierunku kształcenia zawodowego w Państwowej Wyższej Szkole 
Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu (PWSW). 

 (dowód: akta kontroli str. 189-241) 

1.14 Gmina prowadziła badania oraz gromadziła informacje odnośnie oczekiwań 
mieszkańców w zakresie poprawy warunków ich życia.  

Informacje te pozyskiwano w formie konsultacji społecznych w trakcie spotkań 
Burmistrza z mieszkańcami w poszczególnych dzielnicach miasta, podczas 
przygotowania i realizacji projektów w ramach budżetu obywatelskiego. Przy okazji 
spotkań i konsultacji prowadzono rozmowy w zakresie oczekiwań mieszkańców, 
rejestrowano zgłaszane przez nich postulaty, które następnie realizowano w miarę 
możliwości. Ponadto wśród mieszkańców dzielnic przeprowadzona została ankieta 
w zakresie wyrażenia opinii na temat dotychczasowych działań prowadzonych przez 
władze samorządu oraz pracowników Urzędu, a także przedstawienia konkretnych, 
pilnych spraw do załatwienia i wskazania obszarów, które ich zdaniem wymagały 
wprowadzenia zmian. Przeprowadzono również badania ankietowe wśród 
przedsiębiorców w zakresie wyrażenia opinii o dotychczasowych działaniach władz 
samorządowych oraz wskazania na problemy i utrudnienia oraz obszary 
wymagające pomocy. W 2016 r. nie przeprowadzano konsultacji społecznych 
w formie ankiet z powodu opracowywania dokumentów strategicznych.  

W okresie objętym kontrolą przeprowadzono m.in. konsultacje dotyczące podziału 
miasta na dzielnice oraz projektów statutów dzielnic (2015 r.), a także sposobu 
rozwiązania problemu parkowania na rynku (2017 r.). 

W okresie objętym kontrolą mieszkańcy nie zgłaszali propozycji związanych ściśle 
z rozwojem przedsiębiorczości w ramach realizowanego budżetu obywatelskiego.   

(dowód: akta kontroli str. 189-199, 407-518) 

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
NIK zwraca uwagę, że niektórym kierunkom działań, ujętym zarówno w Strategii 
2015, jak i Strategii 2020, nie przypisano konkretnych zadań lub projektów, których 
realizacja miałaby służyć osiągnięciu zakładanych celów (np. udogodnienia dla osób 
w zakresie samozatrudnienia, szczególnie wśród ludzi młodych oraz pomoc 
w zwiększaniu „przeżywalności” nowopowstałych firm, rozwijanie usług finansowych 
dla MŚP, rozwijanie przedsiębiorczości w sektorze rolno-spożywczym, wsparcie 
aktywnych form zwalczania bezrobocia, wspieranie innowacyjności i wdrażania 
nowych technologii w przedsiębiorstwach i urzędach). W opinii NIK sformułowanie 
przynajmniej zasadniczych zadań/projektów dla poszczególnych celów i kierunków 
działań oraz określenie horyzontu czasowego, w jakim zamierza się je osiągnąć, 
ułatwiłoby zarządzanie realizacją strategii i osiągnięcie zakładanych efektów 
i rezultatów. 
 

W ocenie NIK, w okresie objętym kontrolą Gmina stworzyła koncepcję i podejmowała 
działania sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości na jej terenie. W opracowanych 
przez Gminę strategiach wskazane zostały cele i przyjęte kierunki działań dotyczące 
rozwoju przedsiębiorczości, jednakże dla części z nich nie określono zadań służących 
ich realizacji. Pomimo niewyznaczenia takich zadań, Gmina wspierała 
przedsiębiorców m.in. poprzez organizowanie spotkań, szkoleń i konferencji 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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poświęconych tematyce przedsiębiorczości, udzielanie informacji dotyczących 
prowadzenia działalności gospodarczej oraz zapewnienie dostępu, poprzez stronę 
internetową Gminy, do aktualnych informacji o bieżących wydarzeniach, 
możliwościach inwestycyjnych i pomocy udzielanej dla przedsiębiorców. Wychodząc 
naprzeciw przedsiębiorcom w 2017 r. Rada Miasta Jarosławia podjęła uchwałę, na 
podstawie której mogli oni skorzystać ze zwolnień podatkowych w ramach pomocy 
de minimis.  
Podejmowane przez Gminę ww. działania korzystnie wpływały na rozwój 
gospodarczy regionu. W latach 2013-2016 odnotowano wzrost liczby nowo 
zarejestrowanych podmiotów, zmniejszył się poziom bezrobocia, wzrosły dochody 
własne Gminy w przeliczeniu na mieszkańca. 
 
2. Organizacja monitoringu i oceny efektów wspierania przedsiębiorczości 
przez gminę i wykorzystania tych ocen w modyfikacji realizowanych działań 

2.1 W Urzędzie nie utworzono stanowiska, ani nie wskazano komórki 
odpowiedzialnej za monitoring i ocenę postępu działań Gminy w zakresie wspierania 
przedsiębiorczości. Zarządzanie Strategią 2015 i Strategią 2020 oraz organizacja 
monitoringu tych działań zostały określone w obu ww. dokumentach.  

(dowód: akta kontroli str. 583-589) 

2.2 Za proces zarządzania oraz monitoring Strategii 2015  miała odpowiadać 
powołana w tym celu Komisja ds. Strategii (zwanej dalej Komisją) pod 
przewodnictwem Burmistrza oraz Zespół Zadaniowy. W ramach monitoringu 
Komisja miała prowadzić bieżące analizowanie stanu realizacji Strategii 2015, 
dokonywać okresowych analiz i ocen skuteczności realizacji Strategii 2015 oraz  
wprowadzać jej uaktualnienia. Na zakończenie realizacji Strategii 2015 należało 
opracować raport końcowy oraz określić warunki wyjściowe do opracowania strategii 
na lata następne. Zespół zadaniowy miał się zajmować ogólną koordynacją prac 
oraz przekazywaniem informacji o procesach monitoringu. Ponadto w Strategii 2015 
zaproponowano przykładową listę wskaźników27, na podstawie których należało 
opracować listę wskaźników przyjętych do prowadzenia monitoringu.   

W procesie zarządzania i monitoringu Strategii 2020, jako główny instrument 
wdrażania wskazano opracowanie Planu wdrożeniowego, którego elementem miała 
być lista projektów i zadań przewidzianych do realizacji wraz ze szczegółowym 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Dodatkowo zaproponowano również do 
opracowania 4 podstawowe programy strategiczne, w tym Program aktywizacji 
gospodarczej miasta.  
W ramach istniejącej struktury organizacyjnej Urzędu  miał zostać wyodrębniony 
stały Zespół Zadaniowy ds. Wdrażania i Monitorowania Strategii (zwany dalej 
Zespołem), który przy pomocy merytorycznych komórek organizacyjnych Urzędu 
miał odpowiadać za proces wdrażania Strategii 2020 i prowadzenia monitoringu tych 
działań. Do obowiązków Zespołu należało opracowanie –   do końca każdego roku – 
raportu monitoringowego z realizacji Strategii 2020, który powinien opisywać zmiany 
w sytuacji społeczno-gospodarczej miasta i działania podjęte przez władze miasta 
i partnerów w celu realizacji Strategii 2020, a także zawierać elementy oceny 
realizacji Strategii 2020. Ponadto do końca 2020 r. zaplanowano opracowanie 
raportu ewaluacyjnego, a do czerwca 2021 r. opracowanie raportu końcowego 
z realizacji Strategii 2020.  
                                                           

27 Dla obszaru strategicznego rozwój gospodarczy wskazano 24 takie wskaźniki, i tak np.: liczba punktów konsultacyjno-
doradczych dla mieszkańców, liczba nowopowstałych przedsiębiorstw, wysokość ulg w zakresie kosztów dla nowych 
przedsiębiorców. 
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W Strategii 2020 wskazano również na wskaźniki za pomocą których należało 
prowadzić monitoring, w tym dla obszaru strategicznego gospodarka, dla którego 
przyjęto: 
- liczbę podmiotów sektora prywatnego na 1.000 ludności w wieku produkcyjnym  
o wartości bazowej w roku 2013 – 175,7 z przyjętą wartością docelową  
w perspektywie roku 2020 – 180, wg danych GUS, 
- liczbę podmiotów nowo zarejestrowanych na 10.000 ludności w wieku 
produkcyjnym o wartości bazowej w roku 2013 – 76 z przyjętą wartością docelową  
w perspektywie roku 2020 – 90, wg danych GUS, 
- liczbę osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 100 osób  
w wieku produkcyjnym o wartości bazowej w roku 2013 – 12,4 z przyjętą wartością 
docelową w perspektywie roku 2020 – 15, wg danych GUS.  

(dowód: akta kontroli str. 574-708) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowości polegające na niewypełnieniu postanowień Strategii 
2015 oraz Strategii 2020, w zakresie zorganizowania systemu ich wdrażania oraz 
prowadzenia monitoringu. 

W przypadku Strategii 2015 nie powołano ani Komisji ani Zespołu Zadaniowego do 
prowadzenia monitoringu Strategii 2015, jak również nie dokonywano corocznych 
okresowych analiz i ocen skuteczności jej realizacji. Nie opracowano także listy 
wskaźników dla obszaru strategicznego rozwój gospodarczy, za pomocą których 
miał/mógł być prowadzony monitoring. Ponadto nie sporządzono raportu końcowego 
z określeniem warunków wyjściowych do opracowania strategii na kolejne lata.  

Wyjaśniając Zastępca burmistrza podał, że z uwagi na fakt, iż wiele zaplanowanych 
działań nie zostało podjętych zaraz po przyjęciu dokumentu, Strategia 2015 nie była 
wdrażana i monitorowana w formule przyjętej w tym dokumencie. W związku ze 
zmianą władz w 2014 r. oraz z uwagi na końcowy okres jej obowiązywania nie 
podjęto również żadnych działań naprawczych i nie realizowano założeń Strategii 
2015.  

(dowód: akta kontroli str. 574-589) 

W przypadku Strategii 2020 nie powołano Zespołu odpowiedzialnego za proces jej 
wdrażania i monitorowania. Nie opracowano również Planu wdrożeniowego, ze 
wskazaniem listy zadań i projektów do realizacji oraz Programu aktywizacji 
gospodarczej miasta. Do dnia zakończenia kontroli nie sporządzono rocznego 
raportu monitoringowego z realizacji Strategii 2020. 

Wyjaśniając Zastępca Burmistrza podał, iż mimo braku prowadzenia monitoringu 
działań w sposób określony w Strategii 2020, za pomocą przyjętych wskaźników, 
w Gminie podejmowane były zadania na rzecz jej realizacji, a Dyrektorzy 
właściwych Wydziałów mieli aktualną wiedzę na temat stanu wdrażania 
przypisanych im zadań. Informacje w zakresie przedsiębiorczości na terenie Gminy 
były przedmiotem analiz przy okazji pisania dokumentacji aplikacyjnych, celem 
pozyskania środków zewnętrznych. Ze względu na fakt, że liczba zadań do 
wykonania nie była obszerna i skomplikowana nie zlecano wykonania Planu 
wdrożeniowego, a z uwagi na ograniczony budżet Gminy zrezygnowano z tworzenia 
formalnego dokumentu pn. Program aktywizacji gospodarczej miasta.  

(dowód: akta kontroli str. 583-708) 
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W ocenie NIK, w okresie objętym kontrolą, Gmina nie prowadziła monitoringu 
działań na rzecz wspierania przedsiębiorczości. Pomimo wskazania  
w obowiązujących strategiach konieczności ich monitorowania, w Urzędzie nie 
zorganizowano systemu monitoringu. Nie powołano odpowiednich organów 
mających monitorować i koordynować wdrażanie Strategii 2015 oraz Strategii 2020. 
Nie dokonywano analiz, nie opracowywano okresowych i końcowych raportów  
z realizacji strategii, które posłużyłyby do oceny skuteczności realizowanych działań 
i ich ewentualnej modyfikacji.  
 
3. Działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości oraz efekty tych działań 

3.1 W wyniku podjętych – w okresie objętym kontrolą – działań, poszerzona została 
SSE o grunty Gminy o łącznej powierzchni 3,74 ha.  

W latach 2014-2016 w Gminie zrealizowano inwestycje drogowe ul. Przemysłowej 
i Chrobrego oraz budowę oświetlenia ulicznego ul. Pogodnej i Przygrodzie. Środki 
wydatkowane na ten cel wynosiły 78.924 zł w 2014 r., co stanowiło 1,3% ogółu 
wydatków inwestycyjnych, 70.927 zł w 2015 r. (1,1%), oraz 2.077.265 zł w 2016 r. 
(22,6%). 

Gmina w latach  2014-2017 w przypadku podatku od nieruchomości umorzyła 
czterem przedsiębiorcom zaległości podatkowe i odsetki na łączną kwotę 30.874 zł. 
W przypadku podatku od środków transportowych pomocy udzielono dwóm 
przedsiębiorcom poprzez umorzenie zaległości podatkowej z odsetkami w kwocie 
1.505 zł, oraz rozłożenie zaległości podatkowej i odsetek w łącznej kwocie 
452.289 zł na raty.  

Gmina w okresie objętym kontrolą realizując zadania w zakresie wspierania 
przedsiębiorczości inicjowała i prowadziła współpracę z innymi podmiotami, 
samorządami, organizacjami pozarządowymi. W tym celu zorganizowano m.in.: 

- 18-19 maja 2015 r. seminarium pt. Klaster ekonomii społecznej, 

- 15 czerwca 2015 r. konferencję w temacie Sytuacja społeczno-gospodarcza 
miasta Jarosławia, 

- 8 września 2016 r. forum, którego tematem była nm.in. współpraca samorządu 
z organizacjami pozarządowymi, 

- 3 listopada 2016 r. spotkanie Burmistrza z przedsiębiorcami (na którym obecnych 
było 67 przedsiębiorców), na którym przedstawiano m.in. sytuację gospodarczą 
miasta Jarosławia i powiatu jarosławskiego, tereny inwestycyjne, oraz dostępne 
formy wspierania przedsiębiorców,  

- 28 lutego 2017 r. seminarium edukacyjne pt. Ekonomia społeczna jako szansa na 
rozwój rynku pracy i lokalnego partnerstwa, 

- 22-23 czerwca 2017 konferencję w temacie Aktywność podmiotów gospodarczych 
w zmieniających się warunkach ekonomicznych. 

Gmina – wspólnie z PUP, Radą Biznesu oraz PWSTE – w dniach 21-22 września 
2015 r. zorganizowała międzynarodową konferencję nt. Aktywności podmiotów 
gospodarczych w zmieniających się warunkach ekonomicznych. Jednym  
z prowadzących wystąpienie w temacie Ekonomia społeczna odpowiedzią na nowe 
wyzwania rynku pracy był pracownik Urzędu. Podczas konferencji przekazywano 
również informacje na temat dostępnych dla pracodawców form wsparcia 
finansowego przy zatrudnianiu osób bezrobotnych, oraz informacje dla chcących 
założyć działalność gospodarczą.  
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W ramach współpracy prowadzonej z placówkami oświatowymi w Urzędzie 
organizowano dla  uczniów praktyki zawodowe oraz staże. W wyniku współpracy 
z uczelniami utworzono program studiów podyplomowych w PWSW, celem 
wykwalifikowania kadry zarządzającej podmiotami ekonomii społecznej. 

Poprzez zaangażowanie w działalność instytucji non-profit, a także organizację 
w Urzędzie Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich28, 
wskazywano również na możliwości finansowania firm ze środków unijnych, 
pomagano w wypełnianiu dokumentacji o aplikowanie tych środków.  

W ramach realizowanego przez Gminę Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej 
Jarosław na lata 2016-2023 opracowano i zgłoszono do tego programu tzw. projekt 
miękki pn. Przedsiębiorczy Jarosław, którego celem było stworzenie warunków, 
promocja rozwoju przedsiębiorczości oraz kreowanie miejsc pracy w obszarze 
rewitalizacji.   

W ramach działalności Stowarzyszenia MOF opracowana została Strategia ZIT 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław-Przeworsk na lata 2014-2020 (zwana 
dalej Strategią MOF), w której założono m.in. systematyczne wzmacnianie 
związków łączących podmioty zlokalizowane w obszarze funkcjonalnym oraz 
zastępowanie relacji konkurencyjnych relacjami kooperacyjnymi, a także rozwój 
nowoczesnej gospodarki. W Strategii MOF wyszczególniono m.in. cele i kierunki 
działań, w tym związane z obszarem nowoczesnej gospodarki. W ramach wsparcia 
rozwoju przedsiębiorczości złożono 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach 
RPO WP29. Projekt pn. Rozwiń skrzydła – załóż firmę, którego głównym celem było 
zwiększenie liczby nowych przedsiębiorstw poprzez aktywizację 64 osób 
bezrobotnych i biernych zawodowo, gdzie dla 52 z nich zaplanowano wsparcie 
finansowe na otworzenie działalności gospodarczej. Projekt pn. Dziś się uczysz, 
jutro pracujesz, którego głównym celem było podniesienie kwalifikacji i zwiększenie 
szans na zatrudnienie 72 osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz 
poszukujących pracy w wieku powyżej 29 lat. W ramach projektu zaplanowano m.in. 
staże w przedsiębiorstwach dla uczestników projektu. Na dzień kontroli każdy  
z projektów był w trakcie oceny merytorycznej.   

Wyjaśniając kwestię uzyskiwanych efektów prowadzonych działań na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości, Zastępca Burmistrza podał, że: w odniesieniu do celów 
określonych w strategiach, w tym do celu pn. wysoka atrakcyjność inwestycyjna – 
Gmina przygotowała i włączyła do SSE działkę o pow. 3,7 ha oraz wprowadziła ulgi 
w ramach pomocy de minimis. W odniesieniu do określonych celów pn. 
wykorzystanie lokalnych potencjałów rozwojowych i inteligentna specjalizacja 
lokalnej gospodarki wykorzystała potencjał Stowarzyszenia MOF oraz Fundację 
Regionalny Klaster Ekonomii Społecznej i Innowacji. Podmioty te realizują wsparcie 
informacyjne, szkoleniowe w postaci przeprowadzanych seminariów oraz 
aplikowanie o środki europejskie dla wsparcia przedsiębiorczości. Ze względu na 
fakt, że realizowane zadania rozpoczęto w zasadzie od 2015 r., znalazły się one  
w pierwszej fazie rozwojowej tj. pozyskania wiedzy na temat wsparcia dla 

                                                           
28 Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich działa w ramach Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy 
Europejskich w Przemyślu i jest koordynowany przez Ministerstwo Rozwoju. Konsultacje były prowadzone przez 
oddelegowanych pracowników Punktu w Przemyślu , osoby, które wcześniej uczestniczyły w specjalistycznych szkoleniach 
organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Urząd Marszałkowski w Rzeszowie. Konsultacje odbywały się bezpłatnie i 
stwarzały możliwość przeprowadzenia wstępnej diagnozy, czy pomysł na biznes ma szansę na dofinansowanie, otrzymania 
informacji z jakich źródeł pozyskać wsparcie oraz według jakich zasad przyznawana będzie dotacja. W trakcie spotkań  
oferowana była również pomoc przy wypełnianiu wniosku o płatność. 

29 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO 
WP 2014-2020 
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przedsiębiorców, a następnie organizacją przez Gminę seminariów, konferencji  
i szkoleń oraz punktu wsparcia informacyjnego dla przedsiębiorców, efekty 
mierzalne dostrzegane będą w terminach późniejszych, jednak są też zależne od 
przyjaznej polityki finansowania.  

(dowód: akta kontroli str. 189-242, 286-288, 362-398, 519-573, 640-671, 709-834) 

3.2 Na działania związane z rozwojem przedsiębiorczości Gmina wydatkowała: 
990 zł w 2014 r.; 2.272 zł w 2015 r.; 5.011 zł w 2016 r. i 2.538 zł do 31 lipca 2017 r. 
Wydatki te poniesiono głównie na delegacje i wyjazdy służbowe oraz szkolenia 
pracowników Urzędu. Ponadto Gmina ponosiła wydatki związane z organizacją 
szkoleń, konferencji, seminariów, które dotyczyły udostępniania sali, przygotowania 
graficznej obróbki oraz wydruku plakatów, zaproszeń. W latach 2014-2017 (do 25 
sierpnia) Gmina nie korzystała z innych niż dochody własne źródeł finansowania na 
działania związane z rozwojem przedsiębiorczości. 

 (dowód: akta kontroli str. 709-715) 

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

- zmniejszył się poziom bezrobocia (z 12,2% w 2013 r. do 9,8% w 2016 r.), 

- liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych przypadająca na 10 tys. 
mieszkańców w wieku produkcyjnym wzrosła z 964 w 2013 r. do 1.096 w 2016 r., 

- liczba nowo zarejestrowanych podmiotów w rejestrze REGON w Gminie w każdym 
roku była wyższa i stanowiła od 157 w 2013 r. do 238 w 2016 r.  

- dochody własne Gminy w przeliczeniu na mieszkańca wzrosły z 975 zł w 2013 r. 
do 1.183 zł w 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 835) 

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
W ocenie NIK, w okresie objętym kontrolą, a w szczególności od roku 2015, Gmina 
realizując cele określone w Strategii 2020 dotyczące obszaru gospodarki,  
podejmowała działania mające na celu wspieranie i rozwój przedsiębiorczości. 
Poprzez współuczestnictwo w tworzeniu i powołaniu instytucji otoczenia biznesu, 
Gmina inicjowała i prowadziła trójsektorową współpracę pomiędzy instytucjami 
sektora publicznego, przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi.  
W wyniku podjętych w 2015 r. starań od lipca 2017 r. poszerzona została SSE  
o działki Gminy o łącznej powierzchni 3,74 ha. 

IV. Uwagi i wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli30, wnosi o wdrożenie systemu monitorowania Strategii 
2020 oraz  sporządzanie rocznych raportów z jej realizacji. 

 

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

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Wnioski 

pokontrolne 



 

16 
 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie. 

 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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

 

Rzeszów, dnia           października 2017 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

Urszula Dziedzic 
Główny specjalista k. p. 

Dyrektor 
Wiesław Motyka 
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Podpis Podpis 
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