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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 Rzeszowie. 

Kontroler Mariusz Twardowski, główny specjalista k.p., upoważnienie do przeprowadzenia 
kontroli nr LRZ/106/2017 z dnia 10 lipca 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Kołaczycach, 38-213 Kołaczyce, ul. Rynek 1 (zwany dalej Urzędem, 
Gminą). 
 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Pani Małgorzata Salacha, Burmistrz Miasta Kołaczyce od dnia 12 listopada 2006 r. 
(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, wprowadzając narzędzia wspierające rozwój 
gospodarczy, Gmina Kołaczyce tworzy warunki do rozwoju przedsiębiorczości. 

Podstawowymi dokumentami strategicznymi Gminy była Strategia Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego Gminy na lata 2012-2020 oraz Strategia Promocji 
Przedsiębiorczości Gminy, określające m.in. cele strategiczne i operacyjne 
w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. Gmina podejmowała działania mające na 
celu wspieranie i rozwój przedsiębiorczości głównie przez realizację inwestycji 
poprawiających stan lokalnej infrastruktury. Inwestycje infrastrukturalne Gminy 
przyniosły efekty w postaci poprawy stanu dróg gminnych, zwiększenia sieci 
wodociągowej, kanalizacyjnej, co służy pośrednio poprawie możliwości prowadzenia 
działalności gospodarczej i zwiększaniu atrakcyjności Gminy dla potencjalnych 
inwestorów. W ocenie NIK Gmina prowadziła aktywne działania związane 
z udostępnianiem swoich zasobów elektronicznych (stron internetowych) dla 
propagowania wiedzy i ofert związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz możliwości pozyskiwania środków na jej rozpoczęcie. Gmina wprowadziła 
stawki podatku od nieruchomości oraz stawki podatku od środków transportowych 
niższe niż maksymalne stawki określone przez Ministra Finansów. Podejmowała 
również działania w celu pozyskania nowych inwestorów, w tym spoza terenu 
gminy. W okresie objętym kontrolą zmniejszył się poziom bezrobocia, wzrastały 
wydatki majątkowo-inwestycyjne, następował przyrost podmiotów zarejestrowanych 
na terenie Gminy.  

NIK stwierdza, iż nie wdrożono jednak systemu monitoringu przewidzianego w ww. 
Strategiach, nie powołano Zespołu ds. monitoringu Strategii. Powyższe skutkowało 
niedokonywaniem ocen postępu jej realizacji w latach 2014-2017. 

 
                                                      

1 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 

Ocena ogólna 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
Gmina Kołaczyce położna jest w powiecie jasielskim, w południowo-wschodniej 
części województwa podkarpackiego. Powierzchnia gminy wynosi 61 km2 
i zamieszkuje ją 9.077 mieszkańców. W skład gminy wchodzi 9 miejscowości. Około 
75% jej powierzchni zajmują użytki rolne, lasy, grunty oraz pozostałe grunty 
i nieużytki. Gmina zajmuje 7,24% powierzchni powiatu jasielskiego oraz 0,34% 
powierzchni województwa podkarpackiego. 
Przez teren gminy przebiega droga krajowa Nr 73 (Wiśniowa – Jasło) o długości 
6,4 km. 
 
1. Warunki wspierania przedsiębiorczości w gminie. 
1.1. W Urzędzie nie utworzono odrębnej komórki lub stanowiska ze wskazaniem 
wprost obowiązków w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości, współpracy 
i pomocy przedsiębiorcom.  
Realizacja zadań w zakresie działalności gospodarczej, rejestracji, zmian, 
zawieszenia, wznowienia i wykreślania z CIDG2, w tym wydawanie zaświadczeń 
o wpisie do ewidencji, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym 
Urzędu Miejskiego3, należy do samodzielnego stanowiska pracy ds. informacji 
niejawnych, obrony cywilnej i działalności gospodarczej, a zadania dotyczące m.in. 
planowania przestrzennego należą do samodzielnego stanowiska ds. planowania 
i zagospodarowania przestrzennego. 

(dowód: akta kontroli str. 250 – 271) 
W Urzędzie nie opracowano schematu obsługi inwestora uwzględniającego np. etap 
udzielenia informacji, przekazanie materiałów, pozyskanie informacji zwrotnej od 
potencjalnego inwestora, skrócenie toku procedur urzędowych. 
Burmistrz stwierdziła, iż osoba zainteresowana uzyskaniem informacji i pomocy 
w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej jest obsługiwana 
na bieżąco, a zakres spraw prowadzonych przez urząd nie był na tyle obszerny, aby 
zachodziła potrzeba tworzenia formalnych ram. 

(dowód: akta kontroli str. 250 – 271) 
1.2. W Radzie Miejskiej nie działa komisja, której zadaniem jest dbanie o wspieranie 
przedsiębiorczości i współpracę z przedsiębiorcami. Funkcjonujące w Radzie Miasta 
komisje na swoich posiedzeniach nie zajmowały się tematem wspierania 
przedsiębiorczości w Gminie. 

(dowód: akta kontroli str. 183 – 185, 252) 
1.3. Gmina Kołaczyce posiada Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy 
Kołaczyce na lata 2012-20204 (zwana dalej: Strategią Rozwoju). Strategia zawiera 
część diagnostyczną obejmującą analizę danych i ocenę sytuacji w gminie pod 
względem demograficznym, rozwoju przedsiębiorczości, sytuacji gospodarki 
komunalnej na terenie gminy, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, życia 
kulturalnego. Analiza SWOT5 (mocne i słabe strony, możliwości i zagrożenia) 
została opracowana na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych 
w sołectwach i mieście oraz przeprowadzonego, wśród uczestników spotkań 
konsultacyjnych i pracowników urzędu, badania ankietowego, którego głównym 
celem było zebranie opinii mieszkańców o warunkach życia w Kołaczycach, 
barierach rozwojowych, najpilniejszych problemach inwestycyjnych i społecznych. 
Na lata 2012-2020 wyznaczono sześć celów strategicznych: przedsiębiorczość 

                                                      
2  
3 Zarządzenie Nr 35/2012 Burmistrza Miasta z dnia 30 kwietnia 2012 r. 
4 przyjętą uchwałą nr XLII/266/2014 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2014 r. 
5 Metoda diagnozy sytuacji społeczności lokalnej, analiza oraz rozpoznanie silnych i słabych stron, a także istniejących 
potencjalnych szans i zagrożeń. 

Opis stanu 
faktycznego 
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pozarolnicza, obszary wiejskie i rolnictwo, infrastruktura techniczna, kapitał ludzki, 
turystyka i promocja gminy, współpraca międzynarodowa. W ramach celów 
strategicznych określono cele operacyjne, dotyczące wspierania przedsiębiorczości 
m.in wspieranie rozwoju narzędzi finansowych dla rozwoju przedsiębiorstw, 
zakładanie nowych podmiotów gospodarczych, modernizację sektora MŚP (małe 
i średnie przedsiębiorstwa), wspieranie rozwoju handlu, rzemiosła i małej 
wytwórczości, stworzenie zachęt do inwestowania i zakładania działalności 
gospodarczej, pomoc w organizowaniu kursów i szkoleń prowadzących do 
zdobywania przez mieszkańców kwalifikacji w zawodach nierolniczych, pomoc 
lokalnym przedsiębiorcom w nawiązywaniu współpracy z zagranicznymi 
przedsiębiorcami.  
Integralną częścią Strategii i instrumentem jej wdrażania jest Wieloletni Plan 
Inwestycyjny (rozdział 13 Strategii). Wskazuje on konkretne zadania (projekty), które 
mają być realizowane przez Gminę w założonym horyzoncie czasowym wraz 
z oszacowaniem kosztów ich realizacji. Zadania te wynikają z przyjętych w Strategii 
celów i kierunków działań, w odniesieniu do wybranych celów strategicznych, które 
służą głównie poprawie infrastruktury i warunków życia mieszkańców Gminy. 
Zadania ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym to: rozbudowa sieci kanalizacji 
sanitarnej i wodociągu na terenie gminy, przebudowa drogi gminnej Kołaczyce-
Sowina i połączenie jej z wyciągiem narciarskim w Gogołowie, rozbudowa Izby 
Muzealnej w Kołaczycach. 

(dowód: akta kontroli str. 35-99, 232 – 243, 250 - 251) 
Gmina posiada również Strategię Promocji Przedsiębiorczości Gminy Kołaczyce na 
lata 2015-20206, zwana dalej: „Strategią Promocji Przedsiębiorczości”. W Strategii 
wyszczególniono cele główne i cele szczegółowe w zakresie promocji 
przedsiębiorczości, które wiążą się z poprawą wizerunku Gminy jako obszaru 
przyjaznego inwestorom i sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości. Strategia 
Promocji Przedsiębiorczości zawiera charakterystykę i diagnozę aktualnego stanu 
społeczno-gospodarczego gminy, w tym: informacje o położeniu geograficznym 
gminy, wielkości i podziale administracyjnym, charakterystykę społeczeństwa gminy, 
gospodarki gminy, infrastruktury technicznej. Zawiera również informacje 
o strukturze lokalnych przedsiębiorstw, atrakcyjności inwestycyjnej obszaru, 
dochodach i wydatkach budżetu gminy, a także analizę SWOT strefy gospodarczej 
i analizę SWOT infrastruktury technicznej. Analiza SWOT została opracowana na 
podstawie ankiet przeprowadzonych wśród lokalnych przedsiębiorców oraz na 
podstawie konsultacji z mieszkańcami. Na lata 2015-2020 wyznaczono pięć celów 
strategicznych: tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju Gminy jako 
atrakcyjnego miejsca do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
wzrost rozpoznawalności Gminy jako miejsca sprzyjającego rozwojowi 
przedsiębiorczości, rozwój i poprawa funkcjonowania systemu komunikacji 
i infrastruktury technicznej, zagospodarowanie gminy w sposób racjonalny pod 
względem przestrzennym i architektonicznym, poprawa warunków życia 
mieszkańców w oparciu o rozwój osobisty, współpraca międzynarodowa. W ramach 
celów strategicznych określono cele operacyjne, dotyczące m.in. wspierania rozwoju 
narzędzi finansowych dla rozwoju przedsiębiorstw i zakładania nowych podmiotów 
gospodarczych oraz modernizację sektora MŚP, wspierania rozwoju handlu, 
rzemiosła i małej wytwórczości, rozbudowę infrastruktury drogowej oraz 
wodociągowo-kanalizacyjnej, budowę chodników, oświetlenia, parkingów, 
uwzględnienia terenów przeznaczonych pod inwestycje w dokumentach 
urbanistycznych Gminy, współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmującymi 
się rozwojem kapitału ludzkiego. 
                                                      

6 została przyjęta uchwałą nr XVIII/91/2016 Rady Miejskiej w dniu 26 lutego 2016 r. 
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(dowód: akta kontroli str. 100-130, 244 – 246, 250 - 251) 
Strategia Promocji w analizie badania ankietowego skierowanego do lokalnych 
przedsiębiorców wskazuje na bariery w rozwoju przedsiębiorczości w postaci 
skomplikowanych przepisów prawnych i podatkowych oraz dużą konkurencję wśród 
przedsiębiorców działających w tej samej branży. 

(dowód: akta kontroli str. 35-130, 251) 
W Gminie obowiązuje uchwała Rady Miasta w sprawie Zintegrowanej Strategii 
Świadczenia Usług Publicznych dla jasielskiego obszaru funkcjonalnego na lata 
2014-20207, wskazująca jako projekt kluczowy, budowę powiatowego systemu 
wsparcia przedsiębiorczości. Ponadto w dokumentach dotyczących: Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy na lata 2015-20208, założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy na lata 2015-
20299, Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy na lata 2016-202310 - nie zostały 
określone zadania ukierunkowane bezpośrednio na wspieranie przedsiębiorczości  

 (dowód: akta kontroli str. 131 - 177) 
1.4. W Gminie obowiązuje 19 miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego (mpz), uchwalonych w latach 1999 - 2013, a powierzchnia Gminy 
objęta tymi planami wynosi 310,8 ha, co stanowi 5,08% jej powierzchni ogółem. 
W obowiązujących mpzp Gminy znajdują się tereny z dopuszczeniem usług, 
z przeznaczeniem pod handel, rzemiosło, gastronomię, hotelarstwo, działalność 
gospodarczą, obiektów produkcyjnych, magazynowych, składowych, rekreacji, 
sportu. Nie dopuszcza się natomiast lokalizacji inwestycji zaliczanych do 
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Jednak 
dopuszcza się lokalizację inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli przeprowadzona ocena 
wykazała brak oddziaływania na sąsiednie działki. Orientacyjna powierzchnia 
terenów usługowych w mpzp wynosi 57,67 ha, tj. ok. 1 % powierzchni Gminy. Od 
2006 r. uchwały dotyczące mpzp Gminy są publikowane na stronie internetowej 
BIP Gminy, a każdy mpzp jest ogłoszony w Dzienniku Urzędowym województwa 
podkarpackiego. Od 2013 r. obowiązujące mpzp Gminy publikowane są 
w programie SIP (System Informacji Przestrzennej) Starostwa Powiatowego 
w Jaśle. 

 (dowód: akta kontroli str. 178 – 179, 251 - 252) 
Gmina posiada Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy, przyjęte w dniu 12 grudnia 2001 r.11  Dokument ten jest 
aktualizowany, ostatnia aktualizacja z dnia 27 czerwca 2013 r.12 wynikała 
z uporządkowania ładu przestrzennego oraz walorów ekonomicznych przestrzeni, 
a także ze względów na zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na 
potrzeby inwestycyjne, oraz ze względu na występujące tereny zagrożenia 
powodziowego rzeki Wisłoki, potoków i cieków wodnych na terenie gminy oraz na 
potrzeby opracowania mpzp Gminy. 

 (dowód: akta kontroli str. 180 – 182, 252) 
Gmina w latach 2014-2017 nie prowadziła działań mających na celu pozyskanie 
gruntów od prywatnych właścicieli terenów w celu realizacji inwestycji gminnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 253) 

                                                      
7 uchwała Nr XI/48/2015 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2015 r. 
8 uchwała Nr XV/70/2015 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2015 r. 
9 uchwała Nr XVIII/94/2016 Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2016 r.  
10 uchwała Nr XXXVI/204/2016 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2017 r. 
11 przyjęte uchwałą nr XXIX/243/2001 Rady Gminy w dnia 12 grudnia 2001 r. 
12 uchwała XXXV/222/2013 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 czerwca 2013 r. 
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1.5. Przez teren gminy przebiega droga krajowa Nr 73 (Wiśniowa – Jasło) o długości 
6,4 km. Długość sieci dróg gminnych liczy 32,3 km., wewnętrznych 147,5 km., 
a powiatowych zlokalizowanych na jej terenie 26,4 km. Łączna długość sieci 
wodociągowej wraz z 519 przyłączami wynosi 31,84 km, z której korzysta 
519 gospodarstw, co stanowi 23% zwodociągowania gminy. Łączna długość sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z 1.285 przyłączami wynosi 87,91 km, co stanowi 
56% skanalizowania gminy. Ponadto na 2.235 budynków w gminie do gazu 
podłączonych jest 2.030 budynków, co oznacza, iż Gmina zgazyfikowana jest 
w 91%.  

(dowód: akta kontroli str. 252 - 253) 
Gmina nie wyznaczała i nie uzbraja nowych terenów inwestycyjnych (np. poprzez 
budowę układu komunikacyjnego, sieć kanalizacji, linie światłowodowej). 
Burmistrz stwierdziła, iż w okresie objętym kontrolą nie powstały nowe układy 
komunikacyjne. Gmina w ramach pozyskanych środków remontuje bądź 
przebudowuje istniejącą infrastrukturę drogową. Gmina zaprojektowała rozbudowę 
sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Krajowice oraz 
wodociągowej wraz z przyłączami w Kołaczycach i Krajowicach. Obecnie jest 
w trakcie projektowania sieć kanalizacyjna i sieć wodociągowa wraz z przyłączami 
w Kluczowej (część miasta Kołaczyce) oraz sieć wodociągowa wraz z przyłączami 
w miejscowości Bieździedza. 

(dowód: akta kontroli str. 250 – 271) 
Gmina w okresie objętym kontrolą realizowała na swoim terenie inwestycje służące 
poprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. 
Pani Małgorzata Salacha - Burmistrz Miasta Kołaczyce (zwana dalej „Burmistrzem”) 
stwierdziła, iż w okresie objętym kontrolą Gmina realizowała inwestycje służących 
przedsiębiorcom, a także poprawie warunków prowadzenia działalności 
gospodarczej. Wśród tych inwestycji Burmistrz wskazała: remonty i utrzymanie dróg, 
projektowanie i budowa oświetleń drogowych. 
Największe inwestycje na infrastrukturę drogową w 2014 r. to : „Przebudowa ciągu 
dróg gminnych Sieklówka-Rzeki Nr 113410R km wraz z przebudową przepustu 
Lublica-Rzeki Nr 113409R „Przebudowa drogi gminnej Nr 113403R Nawsie 
Kołaczyckie – Nadleśnictwo”, „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 
nr 1314 w Nawsiu Kołaczyckim”. Największe inwestycje na infrastrukturę drogową 
w 2015 r. to: „Przebudowa drogi gminnej nr 113406R Bieździadka Góry – Sowina 
Rzym „Przebudowa drogi gminnej Nr 113407R Bieździedza – Łazy – Bieździadka”, 
„Przebudowa Drogi Gminnej Sieklówka-Ośrodek Zdrowia-Półrolek”. Największe 
inwestycje na infrastrukturę drogową w 2016 r. to:: „Przebudowa drogi gminnej 
113401R Kołaczyce-Granice – Sowina-Folwark”, „Przebudowa drogi gminnej 
Nr 113409R Lublica - Krzyżówka-Rzeki w miejscowości Lublica”, „Przebudowa drogi 
gminnej Nawsie Kołaczyckie - Chrzanowa – Kołaczyce wraz z przebudową 
przepustu w miejscowości Nawsie Kołaczyckie”. Największe inwestycje na 
infrastrukturę drogową do 30 sierpnia 2017 r. to: „Przebudowa drogi gminnej 
Nr 113412R Sieklówka – Stawy”, „Przebudowa drogi gminnej Bieździadka-
Kamieniec – Bieździedza-Górka”, stabilizacja osuwiska w miejscowości Sowina, 
przebudowa drogi wewnętrznej w Sieklówce nr dz. 766. 
Największe inwestycje na oświetlenie w latach 2014 - 2017r. to: „Budowa lamp 
hybrydowych na terenie Gminy Kołaczyce”, „Budowa oświetlenia drogowego 
w miejscowości Lublica (Czarna)”, „Budowa oświetlenia drogowego w Lublicy” 
„Budowa oświetlenia drogowego w Nawsiu Kołaczyckim” „Budowa oświetlenia 
drogowego w miejscowości w Bieździedzy (Górka) i Bieździadce (Kamieniec) - 
odcinek 1” , „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bieździadka 
(Kamieniec) - odcinek 2”, „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości 
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Sieklówka”, „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 113410R 
Sieklówka – Lublica Rzeki”. 

(dowód: akta kontroli str. 250, 255 – 257, 263) 
Gmina nie realizowała zadań w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.  

 (dowód: akta kontroli str. 267) 
1.6. Gmina nie posiada lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia Na terenie 
Gminy brak jest nieruchomości mających istotne znaczenie dla przedsiębiorczości, 
hal magazynowych i hal wysokiego składowania przeznaczonych do wynajęcia. 

 (dowód: akta kontroli str. 252 - 253) 
W Gminie stawki podatku od nieruchomości w latach 2014 - 2017 r. kształtowały się 
na poziomie od 27,7% do 100% stawek maksymalnych określonych na dany rok 
przez Ministra Finansów13. Natomiast stawki podatku od środków transportowych 
w tych latach wynosiły od 31,7% do 99,6% stawek maksymalnych określonych na 
dany rok przez Ministra Finansów. W Gminie nie są stosowane dodatkowe ulgi 
podatkowe dla nowych przedsiębiorstw. 

(dowód: akta kontroli str. 212 – 225, 253) 
W latach 2014-2017 Gmina stosowała dla przedsiębiorców ulgi w spłacie 
zobowiązań podatkowych, przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja podatkowa14. 

(dowód: akta kontroli str. 212 – 225, 253) 
1.7. W dniu 3 lutego 2016 r. Gmina utworzyła Lokalny Fundusz Pożyczkowy 
„Samorządowa Polska” Kołaczyce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Spółka została zarejestrowana w dniu 22 kwietnia 2016 r. w rejestrze 
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000614241. Gmina 
w ramach Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Kołaczyce 
sp. z o.o. oferowała pozyskanie środków, które mogą pomóc w rozwijaniu biznesu. 
W ramach oferty Lokalnego Funduszu Pożyczkowego były pożyczki „Rodzinny 
Biznes”, „Moja Firma” oraz „Bezpieczny Start”. W ramach tej oferty przedsiębiorcy 
z obszaru Gminy mogli otrzymać na atrakcyjnych warunkach finansowanie 
w wysokości do 20.000 złotych. Na dzień 17 lipca 2017 r. żaden przedsiębiorca nie 
podpisał umowy pożyczki. 
Gmina nie powołała i nie współuczestniczyła w powołaniu instytucji otoczenia 
biznesu takich jak fundusz poręczeń kredytowych, ośrodek wspierania 
przedsiębiorczości, inkubator przedsiębiorczości, centrum informacyjne, agencja 
rozwoju lokalnego, park technologiczny, przemysłowy. 

(dowód: akta kontroli str. 186-211, 226 - 228) 
W okresie objętym kontrolą Gmina nie udzielała poręczeń, gwarancji i pożyczek 
przedsiębiorcom działającym na jej terenie. 

(dowód: akta kontroli str. 254) 
Gmina nie podejmowała w okresie objętym kontrolą działań mających na celu 
włączenie jej terenów do specjalnej strefy ekonomicznej (SSE). 

(dowód: akta kontroli str. 254) 
1.8. Gmina w latach 2014-2017 nie prowadziła działań na rzecz: absorbcji środków 
unijnych, pomocy przy zakładaniu stowarzyszeń dla przedsiębiorców z terenu 
Gminy i pomocy w rekrutacji i szkoleniu pracowników z terenu gminy. Pomoc przy 
aplikowaniu o środki unijne polegała na tym, że w Urzędzie działa cyklicznie punkt 
konsultacyjny funduszy unijnych ze wsparciem pracownika Urzędu 

                                                      
13 Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w latach 2014-2017 
z dnia: 7 sierpnia 2013 r. (M. P. poz. 724); 7 sierpnia 2014 r. (M. P. poz. 718); 5 sierpnia 2015 r. (M. P. poz. 735) oraz 28 lipca 
2016 r. (M. P. poz. 779). 
14 Dz.U.2017.201 j.t. ze zm. 
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Marszałkowskiego w Rzeszowie. W okresie objętym kontrolą w Gminie nie 
organizowano wizyt studyjnych, seminariów tematycznych, konsultacji i doradztwa 
prowadzonego przez praktyków dotyczących zagadnień związanych ze wspieraniem 
przedsiębiorczości. 

(dowód: akta kontroli str. 250 -257, 264) 
1.9. W okresie objętym kontrolą Gmina udostępniała na swoich stronach 
internetowych informacje przydatne przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności 
gospodarczej. Były to miedzy innymi informacje o projektach organizowanych przez 
różnego rodzaju podmioty, które były skierowane do osób prowadzących działalność 
gospodarczą lub osób planujących założenie działalności gospodarczej, informacje 
o spotkaniach konsultacyjnych dotyczących „Strategii Promocji Przedsiębiorczości 
na lata 2015-2020” w gminie, informacje o możliwość wypełnienia ankiety 
oceniającej klimat do rozwoju i wspierania przedsiębiorczości w gminie, zaproszenia 
do udziału w warsztatach dla przedsiębiorców (np. w dniu 19 listopada 2015 r. 
zamieszczono informację o spotkaniu konsultacyjnym dla przedsiębiorców z gminy, 
w dniu 9 września 2016 r. zamieszczono ogłoszenie o naborze kandydatów do 
projektu „Wsparcie na starcie”, w dniu 19 października 2016 r. – zamieszczono 
informację o naborze do projektu „małe przetwórstwo dla rolnika” – stowarzyszenie 
pn. Lokalna Grupa Działania „Nowa Galicja”. 

(dowód: akta kontroli str. 229 - 231) 
1.10. Gmina nie była zobowiązana i nie opracowała specjalnej oferty wsparcia dla 
początkującego przedsiębiorcy. 
Burmistrz stwierdziła, iż wsparcie Gminy dla poczatkujących przedsiębiorców 
polegało na udzielaniu informacji dotyczących prowadzenia działalności 
gospodarczej i dystrybucji materiałów przekazanych do Urzędu przez inne instytucje 
a także bezpłatnym udostępnianiu lokalu na prowadzenie spotkań i konsultacji 
(Punkt Informacyjny Urzędu Marszałkowskiego, Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „LIWOCZ”, POWES Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej). 

(dowód: akta kontroli str. 250 – 271) 
1.11. Gmina w latach 2014-2017 współpracowała i wspierała Podkarpackie 
Stowarzyszenie na Rzecz Bezrobotnych oraz Stowarzyszenie „Lokalna Grupa 
Działania Nowa Galicja” tj. stowarzyszenia działające m.in. na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości. Jednym z celów działania Podkarpackie Stowarzyszenia na 
Rzecz Bezrobotnych jest działanie na rzecz sprawiedliwych relacji społeczno– 
ekonomicznych, wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości. Gmina nieodpłatnie użyczała lokal na spotkania informacyjno- 
rekrutacyjne, na których przedstawiciele Stowarzyszenia informowali mieszkańców 
i pomagali w wypełnianiu formularzy zgłoszeniowych do projektów dofinansowanych 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014 – 2020 w ramach działania 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości. 
W 2016 r. w projektach uczestniczyło 43 osoby z terenu Gminy, z tego 34 osoby 
uzyskało dotację inwestycyjną wraz ze wsparciem pomostowym na podjęcie 
działalności gospodarczej.  
Gmina od 2008 r. jest członkiem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Nowa 
Galicja”, natomiast Burmistrz jest prezesem tego stowarzyszenia. W okresie objętym 
kontrolą w ramach tego Stowarzyszenia przeprowadzono spotkania informacyjno-
szkoleniowe oraz szkolenie dotyczące wypełniania wniosków o przyznanie pomocy 
oraz biznesplanu. 
Gmina nie wydatkowała żadnych środków finansowych na wspieranie ww. 
organizacji w okresie objętym kontrolą. Gmina udzielała wsparcia bezgotówkowego: 
nieodpłatne użyczanie lokali na spotkania i warsztaty, nieodpłatna pomoc prawna.  

(dowód: akta kontroli str. 254 – 255, 266 - 267) 
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1.12. Gmina nie podejmowała współpracy z powiatowym urzędem pracy, która 
związana by była ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy. Jak 
stwierdziła Burmistrz Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle nie informował Gminy 
o możliwościach zorganizowania na terenie gminy spotkań z przedsiębiorcami lub 
przeprowadzania rekrutacji. 

(dowód: akta kontroli str. 250 – 271) 
Na terenie Gminy nie występuje szkolnictwo zawodowe. 

(dowód: akta kontroli str. 252) 
1.13. Gmina podejmowała działania w celu pozyskania nowych inwestorów, w tym 
spoza terenu gminy m.in. poprzez publikację artykułu w dodatku do Gazety 
Wyborczej Biznes Plus, który ukazał się w dniu 24 marca 2016 r. pt. „W stronę 
ekologii i turystyki”, w którym mowa jest o rozwoju gminy skierowanym na turystykę, 
inwestycje ekologiczne oraz przygotowanie pod kątem rozwoju biznesu. Podjęto 
działania na wniosek przedsiębiorcy dotyczący uchwalenia mpzp, czego efektem 
miała być rozbudowa firmy El-mech – plast oraz poprawa bazy Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Kołaczycach. Przystąpiono na wniosek przedsiębiorcy do 
opracowania dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy przepustu 
skrzynkowego na potoku Bieździada w miejscowości Bieździedza, czego efektem 
ma być dojazd do posesji przedsiębiorcy. Podjęto działania w celu zachęcenia 
mieszkańców Sieklówki do przygotowania wniosku w ramach scalania gruntów, 
gdzie zamierza się przeznaczyć tereny pod inwestycje. 

(dowód: akta kontroli str. 268) 
Gmina wzięła udział w dnia 27 – 28 października 2016 r., w Polskim Kongresie 
Przedsiębiorczości w Lublinie, na którym promowała swoje możliwości rozwojowe 
i współpracy z innymi. W ramach kongresu przedsiębiorczości gmina miała swoje 
stoisko, na którym promowane były jej walory turystyczne w celu przyciągnięcia 
inwestora. 

(dowód: akta kontroli str. 250 -257, 269) 
1.14. Gmina nie korzystała w latach 2014-2017 z innych niż dochody własne źródeł 
finansowania w związku z prowadzonymi działaniami dotyczącymi rozwoju 
przedsiębiorczości. 

(dowód: akta kontroli str. 255) 
1.15. Burmistrz w wyjaśnieniu dotyczącym prowadzenia badań lub zbierania 
informacji odnośnie oczekiwań mieszkańców w zakresie poprawy warunków ich 
życia stwierdziła, iż Gmina na bieżąco zbiera informacje od mieszkańców odnośnie 
ich oczekiwań w zakresie poprawy warunków ich życia przy okazji zebrań wiejskich, 
w trakcie których mieszkańcy mogą wyrazić swoje oczekiwania lub uzyskać 
odpowiedzi na nurtujące ich pytania. W zebraniach wiejskich biorą udział 
przedstawiciele Urzędu. Mieszkańcy mogą również składać swoje wnioski 
i zapotrzebowania bezpośrednio w Urzędzie – Burmistrzowi, Zastępcy Burmistrza, 
jak również poprzez radnych i sołtysów na sesjach Rady. Wnioski o poprawę 
warunków życia mieszkańców składane są w ramach funduszu sołeckiego. W latach 
objętych kontrolą odbywały się otwarte konsultacje społeczne Programu 
Rewitalizacji dla Gminy Kołaczyce obejmujące: konsultacje w postaci ankiet 
dotyczących oceny stanu i problemów rozwojowych naszej Gminy jakie były 
prowadzone w dniach od 7 kwietnia 2016 r. do 6 maja 2016 r., spotkania 
konsultacyjne z mieszkańcami Gminy w formie warsztatowej, które odbyło się 
w dniu 18 maja 2016 r. oraz spotkanie konsultacyjne w formie warsztatowej, które 
odbyło się 18 maja 2016 r. w Sieklówce. 
Wszystkie instytucje gminne oraz inne organizacje miały także możliwość 
zgłaszania własnych propozycji, uwag, opinii do Programu za pomocą ankiet 
dostępnych na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu. 

 (dowód: akta kontroli str. 258 - 271) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 
W ocenie NIK, w okresie objętym kontrolą Gmina tworzyła koncepcję i podejmowała 
działania wspierające rozwój gospodarczy głównie poprzez realizację inwestycji 
infrastrukturalnych. W opracowanych przez Gminę Strategii Rozwoju i Strategii 
Promocji wskazane zostały cele i zadania ukierunkowane na wspieranie lokalnej 
przedsiębiorczości. Poprzez stronę internetową Gminy, zapewniono 
zainteresowanym przedsiębiorcom dostęp do aktualnych informacji o bieżących 
wydarzeniach, konferencjach i warsztatach. 
 
2. Organizacja monitoringu i oceny efektów wspierania przedsiębiorczości 
przez gminę i wykorzystania tych ocen w modyfikacji realizowanych działań. 
 

W Strategii Rozwoju oraz w Strategii Promocji zostało zapisane, że prawidłową ich 
realizację (wdrażanie i monitorowanie) ma koordynować zespół sterujący powołany 
przez Burmistrza. Zespoły koordynujące wdrażanie i monitorowanie obydwu 
Strategii nie zostały powołane do czasu zakończenia niniejszej kontroli. W Urzędzie 
nie wyznaczono komórki organizacyjnej ani samodzielnego stanowiska pracy 
odpowiedzialnego za prowadzenie monitoringu oraz monitorowanie i pomiar stopnia 
realizacji zadań. Nie zostały określone wskaźniki monitoringu wspierania 
przedsiębiorczości i sposób ich oceny. W okresie objętym kontrolą nie 
monitorowano działań na rzecz wspierania przedsiębiorczości i nie dokonywano 
w poszczególnych latach podsumowań dotychczasowych efektów realizowanych 
działań i ich oceny. 

(dowód: akta kontroli str. 35 -130, 232- 246, 250 - 257) 
 
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że w Strategii Rozwoju i Strategii Promocji 
nie określono wskaźników służących ocenie postępu działań Gminy. Zdaniem NIK 
określenie tych wskaźników pozwoli na skuteczne dostosowanie Strategii Rozwoju 
i Strategii Promocji do zmieniających się warunków. Wskaźniki te powinny bowiem 
umożliwiać mierzenie postępu zadania/projektu względem określonych celów lub 
innych wyznaczników. Wybór wskaźników zadania/projektu powinien być powiązany 
z typem realizowanego przedsięwzięcia i planowanymi działaniami. 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niewypełnieniu postanowień Strategii 
Rozwoju i Strategii Promocji dotyczących systemu ich wdrażania i monitorowania. 
Nie powołano Zespołu Monitorującego, nie sporządzano rocznych ocen realizacji 
poszczególnych działań i stopnia ich realizacji za lata 2014-2016. 
Burmistrz stwierdziła, iż Urząd podejmie niezwłocznie działania zmierzające do 
monitorowania realizacji zaplanowanych zadań w zakresie wspierania 
przedsiębiorczości. Gmina nie dokonywała oceny ani podsumowania 
dotychczasowych efektów oraz stopnia zrealizowanych zadań w zakresie rozwoju 
i wspierania przedsiębiorczości. Burmistrz zadeklarowała, iż powoła zespoły, których 
zadaniem będzie monitorowanie Strategii Rozwoju oraz Strategii Promocji, 
a Zespoły te przygotują raporty do końca 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 258 - 271) 
 
W okresie objętym kontrolą, w Urzędzie nie zorganizowano systemu monitorowania 
Strategii Rozwoju i Strategii Promocji, pomimo wskazania w tych dokumentach 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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takiego obowiązku, Zespół mający monitorować i koordynować wdrażanie tych 
Strategii nie został powołany, nie oceniano również postępu realizowanych zadań. 
 
3. Działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości oraz efekty tych działań. 
 
Gmina nie sporządzała okresowych raportów o efektach prowadzonych działań, 
realizowanych zadań i zastosowanych narzędzi, a tym samym brak jest informacji 
o osiągnieciu założonych wskaźników i/lub celów. 

(dowód: akta kontroli str. 255)  
Gmina nie prowadziła wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej kosztów 
związanych z działaniami bezpośrednio związanymi ze wspieraniem 
przedsiębiorczości. W latach objętych kontrolą 2014-2017 (do 31 sierpnia 2017r.) na 
działania ukierunkowane na zachęcanie inwestorów do podejmowania działalności 
na terenie Gminy wydatkowano łącznie 66.433,36 zł, w tym w poszczególnych 
latach: 2014 r. – kwotę 21.808,77 zł; 2015 r. – kwotę 18.657,35 zł; 2016 r. – kwotę 
19.203,47 zł; 2017 r. (do 31.08.2017 r.) – kwotę 6.763,77 zł. Wydatki te ponoszone 
były z wydatków bieżących w rozdziale: Rozdział 75075 Promocja jednostek 
samorządu terytorialnego. Najwyższe spośród ww. wydatków dotyczyły w: - 2014 r. 
– produkcji filmu promocyjno-informacyjnego „Inwestycje w Gminie Kołaczyce” - 
kwota 4.920,00 zł, produkcji filmu promującego „Walory przyrodniczo-turystyczne 
Gminy Kołaczyce Natura 2000” cz.1 – kwota 13.179,00 zł,  
- 2015 r. – produkcji filmu promującego „Walory przyrodniczo-turystyczne Gminy 
Kołaczyce Natura 2000” cz.2 – kwota 13.821,00 zł, 
- 2016 r. – artykułu w dodatku do Gazety Wyborczej Biznes Plus „W stronę ekologii 
i turystyki” kwota – 12.300,00 zł 
- 2017 r. (do 31 sierpnia) - opracowania i wydanie folderu informacyjnego „Biuletyn 
Gminny za I półrocze 2017 roku” - kwota 6.150,00 zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 247)  
Wydatki inwestycyjne poniesione w latach 2014-2017 wyniosły łącznie 
11.860.109,81 zł. (odpowiednio w: 2014 r. - 3.776.262,30 zł.; 2015 r. - 2.437.987,95 
zł.; 2016 r. - 3.493.462,06 zł.; a do 31 sierpnia 2017 r. - 2.152.397,50 zł. W okresie 
tym zmodernizowano łącznie 16,86 km dróg (w: 2014 r. – 5,51 km; 2015 r. - 
5,36 km; 2016 r. - 2,92 km i do 31 sierpnia 2017 r. - 3,07 km). 
Wydatki inwestycyjne poniesione w latach 2014-2017 wyniosły łącznie 
2.762.229,85 zł. (odpowiednio w: 2014 r. - 2.515.068,33 zł.; 2015 r. - 197.903,89 zł.; 
2016 r., - 19.860,63 zł.; a do 31 sierpnia 2017 r. - 29.397,00 zł. W okresie tym 
wybudowano 139 stanowisk oświetleniowych (w: 2014 r. – 109; 2015 r. – 22; 2016 r. 
– osiem). Ponadto do 31 sierpnia 2017 r. sporządzono dokumentację projektowo-
kosztorysowa oświetlenia przy drodze krajowej nr 73 w miejscowości Kołaczyce 
o wartości: 29.397,00 zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 255 – 257) 
W latach 2014-2017 Gmina stosowała ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, 
przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, na łączną 
kwotę 214.791 zł, dla 10 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą15. 

(dowód: akta kontroli str. 212 – 225, 253) 
W ramach utworzonego przez Gminę Lokalnego Funduszu Pożyczkowego 
„Samorządowa Polska” 14 przedsiębiorcom udzielono bezpłatnej usługi doradztwa 
lub konsultacji, ponadto dwóm przedsiębiorcom udzielono bezpłatnej pomocy 
w napisaniu biznesplanu. 

 (dowód: akta kontroli str. 186-211, 226 - 228) 

                                                      
15 Przedmiot niniejszej kontroli nie obejmował merytorycznego badania decyzji Burmistrza, dotyczących zaległości podatkowych 

Opis stanu 
faktycznego 
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W okresie objętym kontrolą w ramach Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania 
Nowa Galicja”, którego Gmina jest członkiem, przeprowadzono siedem spotkań 
informacyjno-szkoleniowych, które dotyczyły prowadzonych naborów wniosków oraz 
zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność”, przeprowadzono jedno spotkanie informacyjno-szkoleniowe w którym 
wzięło udział sześć osób zainteresowanych pozyskaniem środków pomocowych, 
przeprowadzono jedno szkolenie dotyczące wypełniania wniosków o przyznanie 
pomocy oraz biznesplanu, w którym wzięło udział 17 osób. 

(dowód: akta kontroli str. 254 – 255, 266 - 267) 
W ramach Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości który odbył się w dniach 27 – 28 
października 2016 r., na którym Gmina promowała swoje walory turystyczne w celu 
przyciągnięcia inwestora wydatkowano 398 zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 250 -257, 269) 

Analiza wskaźników danych dotyczących rozwoju gospodarczego Gminy za lata 
2013-2016 wykazała, iż: 

-  zmniejszył się poziom bezrobocia z 15,8% w 2013 r. do 10.4% w 2016 r.,  

- zwiększyła się liczba podmiotów  gospodarczych zarejestrowanych w Gminie 
przypadająca na 10 tys. mieszkańców z 776 w 2013 r. do 862 w 2016 r.,  

- nastąpił wzrost dochodów własnych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) 
z 427 zł. w 2013 r. do 481 zł. w 2016 r.,  

- nastąpił wzrost wydatków majątkowych inwestycyjnych (w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca w Gminie) z 442 zł w 2013 r. do 655 zł w 2016 r.,  
Powierzchnia terenów gminnych wydzielonych pod strefy aktywności gospodarczej 
w latach 2013-2016 nie zmieniała się i wynosiła 1.222 ha. 

 (dowód: akta kontroli str. 248 – 249, 256 - 257) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
Zadania realizowane przez Gminę w zakresie poprawy infrastruktury, w ocenie NIK, 
mogły przyczynić się do poprawy podstawowych wskaźników dotyczących jej 
rozwoju. Zmniejszył się poziom bezrobocia, nastąpił przyrost podmiotów 
zarejestrowanych na terenie Gminy. 
 

IV. 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 Kontroli16, wnosi o wdrożenie systemu monitorowania i realizacji 
Strategii Rozwoju i Strategii Promocji, w tym powołanie przewidzianego w nich 
Zespołu Monitorującego. 
 

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

                                                      
16 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, zwana dalej: ustawą o NIK. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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Prawo zgłoszenia 
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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 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 
W przypadku 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 

Mariusz Twardowski 
Główny specjalista k.p. 

Dyrektor 
Wiesław Motyka 
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