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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 Kazimierz Ramocki główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LRZ/124/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1 – 2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta Stalowej Woli, 37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 (w dalszej treści 
Urząd). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Lucjusz Nadbereżny – Prezydent Miasta Stalowa Wola od dnia 18 listopada 2014 r. 
(w dalszej treści Prezydent Miasta), poprzednio Prezydentem Miasta był Andrzej 
Szlęzak  

 (dowód: akta kontroli str. 3 - 5) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, Gmina Stalowa Wola wprowadzając narzędzia 
wspierające rozwój gospodarczy, na swoim terenie tworzyła warunki do rozwoju 
przedsiębiorczości. 

Podstawowym dokumentem strategicznym rozwoju Miasta była Strategia Rozwoju 
Miasta Stalowa Wola na lata 2007-2015 i na lata 2016-2022, określająca sfery 
rozwojowe, cele priorytetowe oraz kierunki działań ich realizacji. W strukturach 
organizacyjnych Urzędu funkcjonowały komórki organizacyjne odpowiedzialne za 
wspieranie przedsiębiorczości i promocję gospodarczą Miasta oraz obsługę 
przedsiębiorców. Również w strukturach Rady Miejskiej funkcjonowała Komisja 
zajmująca się przedmiotową działalnością. 

Miasto uczestniczyło organizacyjnie i finansowo w powstaniu i funkcjonowaniu 
dwóch obiektów należących do otoczenia biznesu - wspierających działania 
innowacyjne przedsiębiorców i udzielających wsparcia początkującym 
przedsiębiorcom, tj. Inkubatora Technologicznego i Międzyuczelnianego 
Laboratorium.  

Gmina realizowała inwestycje infrastrukturalne, w tym na terenie Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „Euro-Park Wisłosan”, służące pośrednio poprawie warunków 
prowadzenia działalności gospodarczej i zwiększaniu atrakcyjności Gminy dla 
potencjalnych inwestorów. Miasto przygotowywało i brało udział w konferencjach, 
targach, w tym międzynarodowych oraz w szkoleniach dla organizatorów biznesu 
i dla przedsiębiorców. Stworzono możliwości nawiązywania kontaktów 
gospodarczych z przedsiębiorcami z innych regionów kraju i zza granicy. Poprzez 
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media elektroniczne stworzono system informowania, propagowania, wspomagania 
działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Mieście.  

Miasto uczestniczyło organizacyjnie i finansowo w powstawaniu i funkcjonowaniu 
dwóch obiektów należących do otoczenia biznesu – wspierających działania 
innowacyjne przedsiębiorców i udzielających wsparcia początkującym 
przedsiębiorcom, tj. Inkubatora Technologicznego i Międzyuczelnianego 
Laboratorium. 

W okresie objętym kontrolą nastąpiła poprawa niektórych, podstawowych 
wskaźników dotyczących rozwoju gospodarczego Miasta. Spadł poziom bezrobocia, 
liczba przedsiębiorstw rejestrujących się w danym roku była większa od liczby 
przedsiębiorstw rezygnujących z działalności, zwiększały się też dochody Gminy 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca.  

NIK zwraca uwagę, że w roku 2015 i w roku 2016 Urząd nie wykonał obowiązku 
sporządzenia raportu z monitoringu ww. Strategii.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Stalowa Wola (dalej Miasto lub Gmina) położona jest w województwie 
podkarpackim, w powiecie stalowowolskim. Miasto o pow. 82,5 km2 (9,9% 
powierzchni powiatu stalowowolskiego) graniczy z sześcioma innymi gminami i wg 
stanu na dzień 31 marca 2017 r. – jest zamieszkałe przez 60.958 osób. Przemysł 
ciężki funkcjonujący w Stalowej Woli jest następstwem inwestycji przeprowadzonych 
od 1937 r. w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego1.  

Przez Miasto przebiega droga krajowa nr 77 oraz dwie drogi wojewódzkie: nr 855 
i nr 871. Odległość Miasta od autostrady A4 wynosi 60 km. 

1. Warunki wspierania przedsiębiorczości 

Narzędzia planistyczne i prawno-administracyjne. 
 
1. W okresie objętym kontrolą działania związane ze wspieraniem 
przedsiębiorczości w Gminie określały: 

a) „Strategia Rozwoju Miasta Stalowa Wola na lata 2007 - 2015” (dalej Strategia 
2015)- opracowana przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego 
S.A., uaktualnianą kolejnymi uchwałami Rady Miejskiej w Stalowej Woli 15 
czerwca 2012 r. i 27 grudnia 2013 r. 2, 

b) „Strategia Rozwoju Miasta Stalowa Wola na lata 2016 – 2022 z prognozą do 

roku 2027”(dalej Strategia 2022 lub Strategia), uchwalona przez Radę 
Miejską w Stalowej Woli3 14 marca 2016 r., wraz z „Prognozą oddziaływania 

na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Miasta Stalowa Wola na lata 

2016 – 2022 z prognozą do roku 2027” 

Przygotowanie Strategii 2015 poprzedzała publiczna debata nad kierunkami rozwoju 
Miasta4 Strategia 2015 składała się z trzech części tj.: raportu diagnostycznego, 

                                                      
1 Zakłady Południowe, które w 1948 r. zmieniły nazwę na Huta Stalowa Wola oraz Elektrownia Stalowa Wola. 
2 nr XXX/422/12 i nr LVI/824/13 
3 nr XXVIII/316/16 
4 W dniu 15 listopada 2007 r. z udziałem 55 osób, interesariuszy. 
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analizy SWOT5 i strategii rozwoju Miasta. Zgodnie z jej założeniami misja i wizja 
Miasta miały zostać osiągnięte poprzez wykonanie konkretnych zadań w pięciu 
zdefiniowanych obszarach strategicznych, tj. w obszarze: infrastruktury technicznej, 
środowiska naturalnego, sfery społecznej, sfery gospodarczej i współpracy 
wewnętrznej i zewnętrznej. 
Dla każdego z ww. obszarów wyznaczono cele strategiczne i stosowne dla tych 
celów działania (m.in. związane z rozwojem przedsiębiorczości) przykładowo: 

• Infrastruktura techniczna – cztery cele strategiczne i 10 zadań ,w tym: lepsze 
rozwiązania komunikacyjne i modernizacja dróg, rozbudowa sieci 
światłowodów,  

• Sfera społeczna – sześć celów strategicznych i 10 zadań, w tym: rozwój szkół 
wyższych, opracowanie programów kształcenia w dostosowaniu do potrzeb 
rynku pracy, 

• Obszar gospodarka – pięć celów strategicznych i 12 zadań, w tym: dalsze 
zagospodarowanie i rozwój terenów przemysłowych w rejonie HSW S. A., 
kompleksowe uzbrojenie terenów, utworzenie inkubatora technologicznego, 
budowa ścieżek rowerowych w mieście i okolicach. 

Zdefiniowane w Strategii 2015 zadania były skorelowane z możliwymi źródłami ich 
finasowania oraz programami pomocowymi Unii Europejskiej i Strategią Rozwoju 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2020.  

(dowód: akta kontroli str. 6 - 146) 
 Przygotowanie Strategii 2022 przebiegało z udziałem mieszkańców, 
przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, organizacji 
pozarządowych i instytucji publicznych6. Finalnym elementem uspołecznienia 
przygotowania dokumentu były konsultacje społeczne on-line. Mieszkańcy Miasta 
mogli zapoznać się z jego treścią i  złożyć stosowne uwagi, zarówno bezpośrednio 
jaki i drogą elektroniczną7. 
 Strategia ta składa się z trzech oddzielnych części, tj.: 
 - diagnozy, na podstawie danych z lat 2010 – 2014, zakończonej analizą SWOT, 
 - części strategicznej, 
 - części wdrożeniowej. 
Według przedstawionej w tej Strategii perspektywicznej i pożądanej wizji i misji, 
Miasto ma być: (m.in.8): 

• ważnym ośrodkiem administracyjnym, kulturalnym i gospodarczym, 
centrum regionalnym, nowoczesnym, dynamicznym i innowacyjnym, 

• współpracującym z mieszkańcami, podmiotami gospodarczymi  
i organizacjami pozarządowymi, 

• dobrze skomunikowane – o rozwiniętej infrastrukturze drogowej 
i transportowej, 

                                                      
5 Według https://mfiles.pl/pl/index.php/Analiza_SWOT -analiza SWOT jest jedną z podstawowych metod analizy 
strategicznej przedsiębiorstw i organizacji. Nazwa metody jest akronimem angielskich słów strengths (mocne 
strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse potencjalne lub zaistniałe w otoczeniu), threats 
(zagrożenia prawdopodobne lub istniejące w otoczeniu). 
6 Przykładowa forma badań: ankieta, badania przedsiębiorców na etapie sporządzania diagnozy.   
7 Dokument był wyłożony przez 21 dni w Urzędzie. 
8 Podano jedynie niektóre element związane z przedsiębiorczością. Wszystkich było 26. 
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• rozwijającym na wszystkich poziomach edukację, 

• ośrodkiem dynamicznie rozwijającego się i innowacyjnego przemysłu, 
w tym przemysłu zbrojeniowego, 

• otwartym dla inwestorów, z aktywna promocją i polityką zachęt, 

• atrakcyjne dla mieszkańców – inwestorów rynku pracy.   

 
W Strategii 2022 w ramach trzech sfer rozwojowych, tj.: społecznej, zasobów 
i potencjałów oraz gospodarki i rynku pracy sformułowano po dwa cele priorytetowe 
stanowiące uszczegółowienie misji Miasta. Do każdego z sześciu priorytetowych 
celów rozwojowych przypisano szczegółowe kierunki działań niezbędnych do 
realizacji celów założonej strategii, tj. zadania realizacyjne. 
Wśród wszystkich 49 zdefiniowanych szczegółowych kierunków zadań, bezpośredni 
związek ze wspieraniem przedsiębiorczości miały m. in. zadania dotyczące: 

• zwiększenia dostępu do terenów inwestycyjnych , 

• osiągania wysokiego poziom ładu i spójności przestrzennej, 

• wykreowanie marki Stalowa Wola, 

• wzrostu poziomu przedsiębiorczości i klimatu inwestycyjnego, 

• zwiększenia dostępności ofert Instytucji Otoczenia Biznesu, 

• zwiększenia dostępności infrastruktury produkcyjnej i usługowej dla 
przedsiębiorstw, 

• wzmocnienia pozycji kształcenia na poziomie wyższym w Mieście, 

• rozwoju rynku pracy w Mieście. 

Dla przywołanych powyżej szczegółowych kierunków zadań określono zadania 
realizacyjne dotyczące rozwoju gospodarczego i wspierania przedsiębiorczości, 
np.:  

- stworzenie bazy gruntów i budynków pod działalność gospodarcza i jej 
stałe aktualizowanie, 
- wsparcie rozwoju start-upów, 
- stworzenie inkubatora przedsiębiorczości oferującego do wynajęcia 
powierzchnię produkcyjna i usługową, 
- utworzenie Agencji Rozwoju Stalowej Woli, 
- wprowadzenie doradców zawodowych w szkołach. 

(dowód: akta kontroli str. 147 – 367, 368 - 371) 
 

2. Na dzień 30 czerwca 2017 r. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
Miasta ( dalej - mpzp). obejmowały 2 172,12 ha powierzchni Miasta. Stanowi to 68% 
powierzchni Miasta bez uwzględnienia powierzchni lasów9 oraz 26% całej 
powierzchni, tj. łącznie z lasami. W latach 2014 – 2017 (do dnia 30 czerwca) 
uchwalono 11 mpzp o łącznej powierzchni 470,9 ha, mających bezpośredni związek 

                                                      
9 W Gminie Stalowa Wola 61,5% całkowitej powierzchni - 8 252 ha, zajmowały lasy i zadrzewienia, tj. 4 960 ha, 
z tego 4 606 ha stanowiło własność Lasów Państwowych.   
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z rozwojem gospodarczym Miasta10. Od 1999 r. Rada Miejska w Stalowej Woli 
uchwalała mpzp lub zmieniała dotychczasowe ustalenia łącznie dla 34 
jednostkowych mpzp.      
W latach 2014 – 2017 (I półrocze) do Urzędu wpłynęło 28 wniosków w sprawie 
zmian mpzp, w tym 17 od inwestorów. Najwięcej wniosków odnosiło się do mpzp 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Euro-Park Wisłosan”i terenów inwestycyjnych 
położonych w pobliżu Elektrowni Stalowa Wola. Gmina uwzględniła łącznie 11 
z tych wniosków. W przypadku sześciu wniosków stwierdzono brak zasadności 
przystąpienia do zmiany planu. Wszystkie mpzp obszarów Stalowej Woli były 
udostępnione na stronach BIP Urzędu, w zakładce – zagospodarowanie 

przestrzenne. Rada Miejska do dnia zakończenia kontroli11 nie skorzystała 
z uprawnień wynikających z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. 
o specjalnych strefach ekonomicznych12 i nie udzieliła Zarządowi TSSE uprawnień 
do wydawania decyzji w sprawach ustalenia warunków zabudowy 
i zagospodarowania terenu należącego do zasobów gminnych. Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej13 – 
uchwalony w dniu 6 listopada 2009 r. obejmował obszar 342,2 ha. Obszar podstrefy 
SSE Stalowa Wola w czasie niniejszej kontroli wynosił 287,41 ha. 

(dowód: akta kontroli str. 372 – 382) 
Od 2005 r. w Gminie obowiązywało Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stalowa Wola (w dalszej treści – 
Studium) uchwalone przez Radę Miejską 21 stycznia 2005 r. Aktualna wersja 
Studium była rezultatem dziewięciu zmian wprowadzanych przez Radę Miejską do 
jej pierwotnej wersji14.  

3. Wykaz zaplanowanych przez Miasto przedsięwzięć do realizacji15zawierała 
uchwalona przez Radę Miejską - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stalowa 
Wola16. W prognozie na lata 2017 – 2028, zaplanowano wykonanie łącznie 60 
zadań, w tym związanych z rozwojem gospodarczym, m. in.: 

� związanych z rewitalizacją Miasta i rekultywacją obiektów 
poprzemysłowych (siedem), 

� związanych z przebudową układu komunikacyjnego (pięć), 

� związanych z ochroną środowiska, w tym z ograniczeniem emisji 
(dziewięć), 

                                                      
10 Budowa i rozbudowa sieci energetycznych, zmiana przeznaczenia gruntów, 
11 30 września 2017 r.  
12 Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 j.t. 
13 W praktyce tereny dawnej Huty Stalowa Wola 

14 Ostatnia zmiana z dnia 27 stycznia 2017 r. – informacja o Studium, na podstawie danych zamieszczonych 
w wystąpieniu pokontrolnym nr LRZ.410.009.01.2017 z września 2017 r., skierowanym do Prezydenta Miasta 
Stalowej Woli po kontroli P/17/048 - Utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowych w miastach. Kontrolę 
przeprowadzał Kazimierz Ramocki. 
15 W tym przypadku horyzont czasowy to lata 2017 - 2023 
16 Uchwała Nr LVII/735/17 z dnia 1 września 2017 r stanowiąca zmianę uchwały w tej sprawie Nr XLIV/538/16 z 
dnia 16 grudnia 2016 r. 
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� opracowanie dokumentów strategicznych i ekspertyz tematycznych 
określających kierunki rozwoju Gminy, 

� zarządzanie sprzętem i wyposażeniem Inkubatora Technologicznego 
w Stalowej Woli, 

� utrzymanie i eksploatacja aparatury badawczej i urządzeń Laboratorium 
Międzyuczelnianego w Stalowej Woli. 

Inne dokumenty, regulujące sferę społeczno-gospodarczą Miasta, w których nie 
zawarto bezpośrednio zadań dotyczących wspierania przedsiębiorczości, to:  
• Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy 

Stalowa Wola na lata 2016-202317, 

• Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 
2014 - 202018, 

• Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Stalowa Wola19. 

(dowód: akta kontroli str. 383 - 438) 
 

6. W okresie objętym kontrolą zasady wykorzystania nieruchomości Gminy określały 
zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania 
nieruchomości Gminy Stalowa Wola. Pierwsze z ww. zarządzeń obejmowało lata 
2013 – 2015, drugie lata 2016 - 201820. Od czerwca 2017 r. zasady gospodarowania 
lokalami użytkowymi i garażami określała Uchwała Rady Miejskiej z dnia 19 czerwca 
2017 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami 
stanowiącymi własność ( …). Od lutego 2017 r. obowiązywało zarządzenie 
Prezydenta Miasta z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 
dzierżawę nieruchomości 21. 
W ww. planach, zidentyfikowano wielkość zasobu oraz zaplanowano 
gospodarowanie poszczególnymi jego elementami22. W zarządzeniach nie było 
zapisów  związanych z możliwością zastosowania preferencyjnych warunków dla 
przedsiębiorców korzystających z mienia gminnego w ramach wspierania 
przedsiębiorczości.  
Jak poinformował Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Gospodarki Lokalami 
Wydział nie posiada uregulowań w formie uchwały Rady Miejskiej – odnoszących 
się do ogólnych zasad gospodarowania mieniem gminnym. W Gminie obowiązywały 
zasady wynikające przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz 
poszczególnych zarządzeń Prezydenta Miasta.  

                                                      
17 Uchwała nr XXXIV/418/16 z dnia 24 czerwca 2016 r. 
18 Uchwała nr XXXIX/469/16 z dnia 28 września 2016 r. 
19 Uchwała nr XII/140/15 z dnia 30 lipca 2015 r. Ostatnia – aktualna wersja z dnia 19 czerwca 2017 r. 
20 Odpowiednio nr 175/13 z 26 czerwca 2013 r. i nr 382/15 z 30 grudnia 2015 r. 
21  W okresie objętym kontrolą: Uchwała nr LII/702/17 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zasad 
gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami stanowiącymi własność ( …), zarządzenie Prezydenta Miasta 
33/17 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości ( …).  
22 Zestawienia lokali użytkowych, będących w użyczeniu, najmie, dzierżawie. Planowane dochody z zasobu, w 
tym zestawienia nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, do zamiany, czy darowizny. Planowane zadania 
w zakresie ulepszania i modernizacji zasobu, np. budowa parkingu przy (…), budowa miejskiego żłobka 
integracyjnego na (…), budowa nowego przejścia dla pieszych (…)    
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Prezydent Miasta ww. zarządzeniem z dnia 9 lutego 2017 r. wprowadził miesięczne 
wysokości czynszu dzierżawnego za 1 m2 nieruchomości stanowiących własność 
Gminy i wykorzystywanych pod działalność gospodarczą. Wysokość czynszu 
wynosiła: 

• handel – 10 zł, 

• produkcja – 2 zł, 

• magazyny – 1,5 zł, 

• biura – 12 zł. 

W zarządzeniu utrzymano funkcjonującą od 2013 r. preferencyjną stawkę czynszu 
w budynkach przeznaczonych na: prowadzenie działalności innowacyjnej, naukowo-
badawczej oraz rozwijającej przedsiębiorczość na styku nauki z przemysłem, 
tj. 0,10 zł plus VAT za 1 m2/miesięcznie23. 
Preferencyjna stawkę czynszu w latach 2014 – 2017 (I półrocze) zastosowano jeden 
raz przy zawieraniu umowy dzierżawy z przedsiębiorcą – Inkubator Technologiczny 
sp. z o.o.24. 

 (dowód: akta kontroli str. 439 – 468, 469 - 492) 
7. Do czasu zakończenia kontroli Gmina25 nie dysponowała odrębnym 
dokumentem typu Program rozwoju gospodarczego lub Program wspierania 
przedsiębiorczości. Prezydent Miasta podał w wyjaśnieniach, że Program rozwoju 
jest w trakcie przygotowania – nie jest jeszcze zatwierdzony przez Radę Miejską. 
Zręby tego Programu zostały przedstawione przez Prezydenta Miasta na 
konferencji prasowej w dniu 20 marca 2017r. Przewiduje się: 

• utworzenie dzielnicy innowacji rozwoju Technopolis, 

• w ramach struktur Miejskiego Zakładu Komunalnego sp. z o. o. powołanie 
przedsiębiorstwa – Stalowowolska Strefa Gospodarcza sp. z o.o26. W dniu 
11 maja 2017 r. ww. przedsiębiorstwo zostało wpisane do KRS, 

• powstanie programów wsparcia podatkowego dla przedsiębiorców, 

• otwarcie nowych terenów inwestycyjnych – planuje się podjąć działania 
dla trzech obszarów o łącznej powierzchni – 158 ha, 

• rozwój systemu komunikacyjnego Miasta, w tym: zakończenie budowy 
obwodnicy Miasta z bezpośrednim połączeniem z realizowaną budową 
drogi szybkiego ruch S-19.  

(dowód: akta kontroli str. 493 - 514) 
 

 Narzędzia Instytucjonalno-organizacyjne  

1.W latach 2014 - 2017 w strukturze Rady Miejskiej Gminy funkcjonowała Komisja 
Inicjatyw Gospodarczych, Rozwoju i Promocji Miasta (dalej Komisja). W 2015 r. 
dwa z 10 posiedzeń Komisji, odbyły się przy udziale przedsiębiorców 

                                                      
23 Preferencyjna stawka czynszu w ww. wysokości była stosowana uprzednio, tj. zgodnie z zarządzeniem z dnia 
20 stycznia 2015 r. i wcześniej z dnia 8 listopada 2013 r. 
24 Zasady utworzenia i funkcjonowania Inkubatora technologicznego przedstawiono na str. 10 wystąpienia. 
25 29 września 2017 r. 
26 Obydwie spółki – 100% akcji własnością Gminy. 
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i przedstawicieli lokalnych firm. Podobnie w 2016 r. dwa z 10 posiedzeń, odbyły się 
przy udziale przedsiębiorców i przedstawicieli lokalnych firm.  
Według planu pracy na 2017 r. zaplanowano 10 posiedzeń, w tym dwa z udziałem 
przedsiębiorców i przedstawicieli lokalnych firm. W każdym roku zaplanowano po 
dwa posiedzenia Komisji, poświęcone omówieniu funkcjonowaniu i perspektywy 
rozwoju szkolnictwa zawodowego27 oraz szkół wyższych w Stalowej Woli – 
w kontekście zatrudnienia absolwentów w przemyśle stalowowolskim. 

(dowód: akta kontroli str. 515 - 527) 
 
2. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu28 z 2014 r. w strukturze 
organizacyjnej Urzędu działały samodzielne stanowiska ds. kontaktów z mediami 
i ds. promocji miasta. Regulamin Organizacyjny wprowadzony z dniem 15 czerwca 
2015 r. stanowił o utworzeniu Referatu Pozyskiwania Funduszy i Promocji 
Gospodarczej Miasta. Kolejnym zarządzeniem z dnia 28 stycznia 2016 r. Prezydent 
Miasta podzielił ww. komórkę organizacyjną na dwa odrębne referaty tj. na referat 
ds. pozyskiwania funduszy i na referat ds. promocji gospodarczej29. Zadaniem ww. 
komórek organizacyjnych Urzędu było wspieranie przedsiębiorczości oraz 
współpraca i udzielanie pomocy przedsiębiorcom. 
Kolejnym Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 19 czerwca 2017 r.30 Referat 
Promocji Gospodarczej uzyskał status Biura Obsługi Inwestora i Promocji 
Gospodarczej. Do zadań Biura należało m.in.: 

• integrowanie działań w zakresie marketingu i promocji gospodarczej 
Miasta, w celu wypromowania Stalowej Woli jako miejsca przyjaznego dla 
przedsiębiorców i inwestorów, 

• tworzenie przyjaznego klimatu do lokowania w Mieście kapitału 
inwestycyjnego – szczególnie w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej, 

• organizowanie i współpraca z instytucjami zainteresowanymi 
wprowadzaniem innowacji i nowych technologii, w tym tworzenie 
współpracy przedsiębiorców, instytutów badawczych i uczelni wyższych, 

• stworzenie baz danych gospodarczych z informacjami koniecznymi dla 
przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów (przygotowane tereny 
inwestycyjne, infrastruktura, zasoby rynku pracy), 

• redagowanie oraz aktualizacja specjalistycznych ofert inwestycyjnych 
(katalogi: ofert inwestycyjnych, przedsiębiorstw, przewodnik dla 
inwestora),  

•  stała współpraca z przedsiębiorstwami oraz instytucjami otoczenia 
biznesu – Regionalna Izba Gospodarcza, Cech Rzemiosł Różnych, 
istniejące klastry, 

                                                      
27 Przy udziale starosty powiatu i dyrektorów szkół i odpowiednio przy udziale przedstawicieli szkół wyższych. 
28 Zarządzenie Prezydenta z dnia 20 listopada 2014 r. Nr K/29/14 
29 W kolejności - zarządzenia z dnia 19 czerwca 2015 r. – Nr K/22/15 i z dnia 28 stycznia 2016 r. Nr K/2/16 
30 Nr K/15/17 
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• poszukiwanie możliwości współpracy w formule partnerstwa publiczno-
prywatnego. 

(dowód; akta kontroli str. 528 - 550) 
 

W Urzędzie nie opracowano schematu obsługi inwestora. Według wyjaśnień 
Kierownika Biura, kierowana przez niego komórka organizacyjna Urzędu, w trakcie 
kontroli była na etapie przygotowania ww. schematu. 

 
3. W ramach instytucji otoczenia biznesu Gmina w latach 2009 – 2014 
zrealizowała projekt – Od COP-u do innowacji i rozwoju – Inkubator 
Technologiczny w Stalowej Woli jako narzędzie rozwoju gospodarki i innowacji 
Polski Wschodniej. Projekt był wykonany w ramach Programu Operacyjnego 
Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013.  
Do zadań Inkubatora Technologicznego (dalej – Inkubator) należało: 

• działalność informacyjna, szkoleniowa, doradcza w zakresie promocji 
innowacyjności i transferu technologii w sektorze małych i średnich 
przedsiębiorstw, 

• inkubowanie firm rozpoczynających działalność i zapewnienie usług 
wsparcia dla innowacyjnych firm, 

• wynajem powierzchni biurowej i laboratoryjno-produkcyjnej dla 
rozwijających się firm. 

Prezydent Miasta podał, że do końca roku 2016 wyposażenie Inkubatora było 
własnością Miasta (obowiązywała umowa o dofinansowanie), a operatorem 
realizującym zadania merytoryczne była miejska spółka – Inkubator 
Technologiczny sp. z o.o. W 2017 r. cyt. spółka została przekształcona 
w przedsiębiorstwo - Stalowowolska Strefa Gospodarcza sp. z o.o. w Stalowej 
Woli (dalej: SGG sp. z o.o.). Przedsiębiorstwo działało w strukturach Miejskiego 
Zakładu Komunalnego sp. z o.o.  
Majątek Inkubatora umową cesji został przekazany do Miejskiego Zakładu 
Komunalnego. Obydwie ww. spółki zostały zobligowane do prowadzenia cyt. 
powyżej działalności, co najmniej przez 15 lat. 
W latach 2012 – 2014 Gmina zrealizowała projekt p.n. Utworzenie naukowo-
badawczego Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli. Projekt był 
wykonany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 
2013. Założeniem projektu było zwiększenie konkurencyjności Miasta poprzez 
stworzenie warunków stymulujących współpracę nauki i gospodarki. Miasto 
przeznaczyło i zaadaptowało dla potrzeb Laboratorium pomieszczenia. Zakupiono 
specjalistyczne urządzenia 31dla dwu pracowni, tj. wysoko zaawansowanych 
materiałów i struktur kompozytowych oraz do zaawansowanych technik 
laserowych. 
Cały sprzęt Laboratorium - zarządzany w trakcie kontroli przez SSG sp. z o. o. - 
był własnością Gminy32. Pracownicy obsługujący Laboratorium byli uwzględnieni 
w strukturach organizacyjnych Urzędu. Operator zarządzający Laboratorium został 
zobligowany do utrzymania istniejącej infrastruktury i zagwarantowania 
prowadzenia ciągłych prac badawczych.  

                                                      
3131  
32 warunek umowy o dofinansowanie projektu ze środków „unijnych”. 
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Nie stwierdzono w latach 2014 – 2017 (I półrocze) innych działań Miasta 
dotyczących współuczestniczenia w powoływaniu instytucji otoczenia biznesu. 

(dowód: akta kontroli str. 493 – 514, 528 - 550 ) 
 
4. W latach 2014 – 2017 (I półrocze) nie stwierdzono udokumentowanych działań 
wskazujących na zaangażowanie się Urzędu w kierunku dostosowania szkolnictwa 
zawodowego do potrzeb Miasta. 
Konsultacje w przedmiotowym zakresie – z udziałem Starosty Stalowowolskiego 
i dyrektorów szkół - były corocznie prowadzone przez Komisję Rady Miejskiej 
Stalowej Woli. 
Na terenie Miasta działały szkoły o profilu zawodowym podległe Staroście 
Stalowowolskiemu. W 2014 r. działały cztery zespoły szkół ponadgimnazjalnych 
kształcące zawodowo na poziomie szkoły zawodowej i technikum. W dwóch 
zespołach kształcono młodzież w zawodach technicznych związanych 
z funkcjonującym na terenie Miasta przemysłem, przykładowo: technik 
mechatronik, technik elektryk, technik informatyk, operator obrabiarek 
skrawających, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych. W 
następnym zespole kształcono techników budownictwa i techników zawodów 
związanych z budownictwem ( w tym technik urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej), oraz pracowników wykonujących czynności związane 
z budownictwem. W czwartym zespole kształcono młodzież w wykonywaniu 
czynności związanych z świadczeniem różnego rodzaju usług (m. in. kelner, 
technik hotelarstwa, kucharz, stolarz, piekarz). 
W roku szkolnym 2017/2018 cztery zespoły szkół nadal kształciły młodzież 
w zakresie takim jak podano powyżej. Szkoły wprowadziły również kształcenie 
w nowych specjalnościach, w tym mających związek z rozwojem przemysłu, 
przedsiębiorczości na terenie Gminy, przykładowo: technik automatyk sterowania 
ruchem kolejowym, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, technik 
fotografii i multimediów, technik eksploatacji portów i terminali. 

 (dowód: akta kontroli str. 551 - 552) 
W latach 2014 - 2017 Gmina działała w ramach Klastra Edukacji Zawodowej 
związanego z rozwojem i promocją szkolnictw zawodowego na terenie TSSE. 
Działalność Klastra skupiała się na inicjatywach edukacyjnych rożnych szczebli, 
w tym w zakresie współpracy z biznesem.  
Przedstawiciele Miasta byli zaproszeni do udziału w posiedzeniach Rady 
Programowej Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej 
w Stalowej Woli33. Według informacji zamieszczonych na stronach internetowych 
Wydziału Mechaniczno-Technologicznego34 - w ramach współpracy ze szkołami 
średnimi zapowiedziano tworzenie klas patronackich Politechniki Rzeszowskiej 
a także klas o specjalistycznych profilach technicznych. Rada zadeklarowała 
działania w celu dostosowania procesów dydaktycznych Wydziału do potrzeb 
pracodawców. 
Kierownik Biura Obsługi Inwestora i Promocji Gospodarczej poinformował m.in., że 
Miasto prowadziło szerokie wsparcie dla uczelni wyższych w Stalowej Woli. Miasto 
prowadziło na swoich portalach internetowych i w lokalnej prasie kampanie 
medialne promujące uczelnie oraz wspomagające nabór studentów. Prezydent 
Miasta przyznawał stypendia dla studentów kierunków technicznych 
prowadzonych na Politechnice Rzeszowskiej i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 

(dowód: akta kontroli str. 553 - 594) 

                                                      
33 Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 8 lutego 2017 r. Zaplanowano posiedzenia Rady dwa razy w 
semestrze  
34 www.wmt.prz.edu.pl  
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Narzędzia Infrastrukturalne. 

1. Miasto posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę w zakresie35: wodociągów - 
198,29 km, skanalizowania - 136,11 km, kanalizacji teletechnicznej – 27 152 m, 
długość linii światłowodowych – 14 714 m. Instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, 
energetyczne, teletechniczne i światłowodowe36, zabezpieczały w blisko 100% 
potrzeby mieszkańców i przedsiębiorstw. Przez Miasto przebiega droga krajowa D-
77 i dwie drogi wojewódzkie. Długość sieci drogowej w Mieście wynosiła - 148,2 
km37. Odległość Miasta od autostrady A-4 – 60 km. Stalowa Wola miała 
bezpośrednie połączenie kolejowe ze wszystkimi większymi ośrodkami miejskimi 
w Polsce. Na terenie Miasta znajduje się znaczący węzeł kolejowy: Stalowa Wola – 
Rozwadów.  

Część Miasta leży w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Euro-Park Wisłosan”. Obszar 
Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomiczna (TSSE) wynosił 1 868,2 ha, działało 
w niej 147 firm. Obszar podstrefy Stalowa Wola wynosił 287,41 ha i działało w niej 
28 przedsiębiorstw38. 
2. W latach 2012 – 2014 Gmina wyznaczyła i uzbroiła nowe tereny inwestycyjne 
realizując projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego p.n. „Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów 
inwestycyjnych w rejonie drogi łączącej ulicę Tołowińskiego z projektowaną drogą 
za Z-5”. Całość zadania była prowadzona na terenach należących do TSSE 
W ramach przedsięwzięć służących poprawie warunków do prowadzenia 
działalności gospodarczej został zrealizowany projekt „Utworzenie naukowo-
badawczego Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli”. Prowadzono 
inwestycje drogowe w zakresie budowy i modernizacji dróg, poprawy ruchu i 
 bezpieczeństwa drogowego. 
3. Gmina w 2014 r. wykupiła cztery działki od prywatnych właścicieli w związku 
z przystąpieniem do inwestycji drogowej p.n. budowa drogi publicznej łączącej ul. 
Przemysłową boczną z osiedlem Piaski – Przemysłowa boczna. Wykupiono teren 
o pow. 1590 m2, za 149,8 tys. zł. Wykupiono również trzy działki o pow. 137m2 – za 
9,6 tys. zł, w związku z budową ul. Świerkowej. 
W 2016 r. w związku z budową drogi gminnej w rejonie ul. Kusocińskiego wykupiono 
od prywatnych właścicieli cztery działki, o pow. 1610m2 – za 118,8 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 595 – 602) 
 

Narzędzia ekonomiczno-finansowe. 
 

1. Od 2008 r. warunki udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości określała 
uchwała Rady Miejskiej z 12 grudnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania 
zwolnień z podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach 
pomocy regionalnej39. Regulacje zawarte w uchwale obowiązywały do końca roku 
2013.  

                                                      
35 Stany na dzień 31 grudnia 2016 r., w przypadku kanałów teletechnicznych i światłowodu – na koniec I 
półrocza 2017 r. 
36 Długość kanalizacji teletechnicznej w 2014 r. – 19,5 km, w 2017 – 27,2 km. Długość linii światłowodowej – 
wybudowanej w 2017 r. – 14,7 km.  Efekty III rozdział 
37 Według Diagnozy z 2016 r. 
38 Na dzień kontroli – 11 września 2017 r. – informacje z www.tsse.arp.pl 
39 Nr XXXV/643/08 - regulacje uchwały były następstwem postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 
sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz podatku od 
środków transportowych stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. z 2008 r. Nr 146, poz. 927)   
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W okresie obowiązywania regulacji, o udzielenie ulgi podatkowej na podstawie cyt. 
przepisów, w lipcu 2013 r. zwróciło się jedno przedsiębiorstwo – (…) Poland 
sp. z o.o.  
Gmina zastosowała, w tym przypadku ulgę podatkową w wysokości: 

• 2014 – 51 tys. zł, tj. 50% kwoty wynikającej z deklaracji podatkowej, 

• 2015 – 464,7 tys. zł, tj. 75%,  

• 2016 – 165 tys. zł, tj. 25%. 

Prezydent Miasta corocznie potwierdzał zasadność udzielonej ulgi podatkowej, 
ustalając procentową wysokość ulgi. 

(dowód: akta kontroli str. 608 - 630) 
W latach 2014 - 2017 sprawy podatku od nieruchomości i od środków transportu 
regulowały uchwały Rady Miejskiej w Stalowej Woli . 
Stawki podatku od nieruchomości były wyznaczone: 

• w latach 2014 – 2015 uchwałą z dnia 29 listopada 2011 r. Przykładowe 
stawki: od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
– 0,59 zł/m2, od budynków i lub ich części związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej – 16,81 zł/m2,  

• w 2016 – uchwałą z dnia 13 listopada 2015 r. Przykładowe stawki – 
odpowiednio: 0,59 zł/m2 i 18,50 zł/m2. Wprowadzono nowe stawki 
dotyczące budynków, przykładowo: prowadzenie działalności handlowej 
w budynkach powyżej 1.000 m2 – 22,86 zł/m2, prowadzenie działalności 
bankowej lub usług finansowych - 22,86 zł/m2, 

• w 2017 – uchwałą z dnia 24 października 2016 r.40. Przykładowe stawki – 
odpowiednio: 0,65 zł/m2 i 20,00 zł/m2. Nowe stawki dotyczące budynków, 
przykładowo: prowadzenie działalności handlowej w budynkach powyżej 
1.000 m2 – 22,66 zł/m2, prowadzenie działalności bankowej lub usług 
finansowych - 22,66 zł/m2. 

Żadna z przywołanych powyżej uchwał nie wprowadzała preferencyjnych stawek 
podatkowych, czy innych ulg stosowanych w przypadkach prowadzenia działalności 
gospodarczej.  
Poza jednym przedstawionym powyżej przypadkiem – gdzie zastosowano ulgę 
podatkową wspierającą nową inwestycję - Gmina nie stosowała ulg podatkowych 
w stosunku do przedsiębiorców.  

(dowód: akta kontroli str. 608 - 630) 
 

2. W okresie objętym kontrolą Gmina nie udzielała żadnym podmiotom gwarancji, 
poręczeń, pożyczek. Zobowiązanie w tym zakresie z 23 lipca 2008 r. dotyczyło 
jednego podmiotu (MZK sp. z o.o.) któremu Gmina poręczyła część pożyczki 
udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie41. 
Poręczenie dotyczyło kwoty nie większej niż 6.374.524 Euro (9.415.362 zł). 
Poręczenia udzielono do dnia 20 czerwca 2020 r. 

                                                      
40 Odpowiednio: nr XIX/256/11, nr XVII/219/16, nr XLI/496/16.  
41 100% udziałów spółki było i jest własnością gminy.  
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MZK sp. z o.o. dokonywało terminowej spłaty rat pożyczki objętej poręczeniem. Do 
dnia 30 czerwca 2017 r. spłacono 7.484.206 zł. Do spłaty pozostała kwota – 
1.931.357 zł. 
 Uchwała Rady Miejskiej w sprawie poręczenia pożyczki, podobnie jak i wcześniej 
przywołana uchwała w sprawie ulgi inwestycyjnej, podlegała ocenie zgodności 
z prawem przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie. 

 (dowód; akta kontroli str. 631 - 651) 
 
3. W latach 2014 – 2017 (I pł.) Gmina stosowała pomoc publiczną w stosunku do 
przedsiębiorstw, w postaci umorzeń zobowiązań podatkowych. 
W 2014 r. decyzją Prezydenta Miasta umorzono podatek od nieruchomości 10 
osobom prawnym - przedsiębiorstwom w kwocie łącznej 445.565 zł. Umorzono 
również podatek siedmiu przedsiębiorcom-osobom fizycznym w kwocie łącznej – 
184.629 zł. Umorzono również podatek od środków transportu dwóm 
przedsiębiorcom w kwocie łącznej 45.048 zł plus odsetki.  
W 2015 r. decyzją Prezydenta Miasta umorzono podatek od nieruchomości łącznie 
10 osobom prawnym – przedsiębiorstwom, w kwocie łącznej 257.562 zł i sześciu 
przedsiębiorcom-osobom fizycznym w kwocie łącznej – 75.217 zł. Umorzono 
również podatek od środków transportu trzem przedsiębiorcom, w kwocie łącznej 
42.463 zł. W 2016 r. decyzją Prezydenta Miasta umorzono podatek od 
nieruchomości łącznie dziewięciu osobom prawnym - przedsiębiorstwom w kwocie 
łącznej - 111.440 zł i dziewięciu przedsiębiorcom-osobom fizycznym w łącznej 
kwocie – 80.625 zł. Jednemu przedsiębiorcy umorzono podatek od środków 
transportu w kwocie 1.923 zł plus odsetki.  
W 2016 r. w oparciu o regulację art. 10 ustawy z dnia 2 października 2003 r. 
o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw42   
zwolniono od płacenia podatku przedsiębiorstwo funkcjonujące w ramach TSSE. 
Kwota zwolnienia wyniosła 104.666 zł. 

(dowód; akta kontroli str. 652 - 659) 
 

4. W latach 2014 – 2017 (I pł.) zawartych zostało łącznie 716 umów dzierżawy na 
nieruchomości z zasobu nieruchomości Gminy oraz 104 umowy sprzedaży 
nieruchomości gminnych.  
Analiza wybranych losowo pięciu umów dzierżawy i pięciu aktów notarialnych43 – 
umów sprzedaży nieruchomości wykazała, że Miasto nie stosowało w tych 
przypadkach zwolnień, czy innych ulg. 

(dowód: akta kontroli str. 660 - 715) 
 
Narzędzia w zakresie współpracy z przedsiębiorcami. 
 
1. W okresie objętym kontrolą Urząd podejmował działania na rzecz 
przedsiębiorców już funkcjonujących na terenie gminy poprzez organizację szkoleń, 
doradztwo i działania o charakterze promocyjnym. Według informacji udzielonych 
przez Kierownika Biura Obsługi Inwestora i Promocji Gospodarczej – działaniem 
rzeczowym Miasta, wspierającym przedsiębiorców było ułatwienie kontaktów 
z władzami Huty Stalowa Wola poprzez doprowadzenie do otwarcia z dniem 
1 marca 2017 r. chronionych wcześniej terenów Huty Stalowa Wola.44. Od marca 

                                                      
42 Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1840 ze zm. 
43 Wybór częściowo losowy – wybierano wśród umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
44 Każdorazowy wjazd wymagał wyrobienia przepustki i uiszczenia opłaty wjazdowej.  
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2017 r. Gmina przejęła do swojego zasobu drogi dojazdowe – łącznie 2.447 m. 
Przejęte drogi były remontowane ze środków własnych Gminy45. 
Gmina prowadziła „miękkie” działania wspierające przedsiębiorców w tym poprzez 
współpracę z instytucjami na szczeblu krajowym: 

• w dniu 27 kwietnia 2017 r. zawarto porozumienie z Polską Agencja Inwestycji 
i Handlu S.A.  

• od 1 stycznia 2017 r. Miasto było członkiem Klubu Serwisu Samorządowego 
PAP. 

Biuro Obsługi Inwestora i Promocji Gospodarczej Urzędu i poprzednio Referat 
Promocji Gospodarczej w 2016 r. i w 2017 r. wspierało przedsiębiorców poprzez : 

• organizację szkoleń 

• działalność wydawniczą, 

• współpracę z mediami, 

• współpracę z instytucjami, 

• prezentację potencjału gospodarczego Miasta na targach, kongresach, 
konferencjach. 

Prezentowano potencjał gospodarczy Miasta na lokalnych i ogólnopolskich 
portalach internetowych. Na stronie internetowej – BIP Urzędu, umieszczono 
zakładkę informującą przedsiębiorców o: konkursach, funduszach na rozwój firmy, 
misjach gospodarczych, ważnych wydarzeniach gospodarczych. 
W latach 2014 – 2015 według wyjaśnień Kierownika Biura Obsługi Inwestora 
i Promocji Gospodarczej promocja gospodarcza była zagregowana z promocją 
Miasta. Głównie promowano Miasto, natomiast informacje gospodarcze znajdowały 
się na zakładkach w portalu miejskim.  

(dowód: akta kontroli str. 493 – 514) 
2. W Urzędzie nie stwierdzono udokumentowanej procedury, czy zbioru zasad 
stanowiących ofertę dla poczatkującego przedsiębiorcy. Kierownik Biura Obsługi 
Inwestora i Promocji Gospodarczej, wskazał, że wsparcie dla początkujących 
przedsiębiorców realizowane było poprzez przedsiębiorstwo – Stalowowolska 
Strefa Gospodarcza sp. z o.o, kontynuującego realizację zadań wynikających 
z projektu - Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli46. 
3. Miasto na dzień kontroli47 dysponowało 13 wolnymi lokalami użytkowymi. 
Według wyjaśnień Kierownika Biura Obsługi Inwestora i Promocji Gospodarczej 
lokale te, nie cieszyły się zainteresowaniem przedsiębiorców głównie z powodu 
nieatrakcyjnej lokalizacji (peryferie) lub niekorzystnego położenia w budynku 
(np. poddasze). 
Gmina na czas kontroli nie posiadała w swoich zasobach nieruchomości hal 
magazynowych ani hal wysokiego składowania.  
4. Kierownik Biura Obsługi Inwestora i Promocji Gospodarczej poinformował, że 
latach 2014 – 2017 (I pł.) Gmina nie współpracowała, ani nie wspierała żadnej 
organizacji pozarządowej działającej na rzecz wspierania przedsiębiorczości. Do 

                                                      
45 Zakres nakładów inwestycyjnych z tym związanych – str. 12 wystąpienia 
46 Zadania projektu, na str. 8 – 9 wystąpienia. 
47 25 września 2017 r. 
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Urzędu nie zgłaszały się organizacje pozarządowe działające na rzecz wspierania 
przedsiębiorczości. 
 
5. Kontrola NIK nie stwierdziła działań Gminy w ramach partnerstwa publiczno-
prawnego. Kierownik Biura Obsługi Inwestora i Promocji Gospodarczej podał, że 
w przeszłości podjęto próbę w tym zakresie, lecz ze względu na duże ryzyko 
finansowe przedsiębiorca wycofał się z projektu48.  
 
6. Gmina współpracowała z Powiatowym Urzędem Pracy w Stalowej Woli (PUP) 
podczas organizowanych corocznie przez PUP – Targów Pracy. Wsparcie ww. 
przedsięwzięć polegało na wyprzedzającym ogłaszaniu na stronach internetowych 
Miasta informacji o zbliżających się Targach oraz o szczegółowym informowaniu 
o przebiegu imprezy w lokalnych mediach, głownie internetowych.  
 
7. Miasto od dnia 1 stycznia 2017 r. należy do Klubu Serwisu Samorządowego 
PAP. – ogólnopolskiego portalu internetowego, gdzie podawane są również 
informacje biznesowe. 
Informacje przydatne przedsiębiorcom znajdowały się na stronach BIP Urzędu. 
Najbardziej wszechstronne informacje i przydatne przedsiębiorcom zamieszczono 
na stronie www.stalowawola.pl. - oficjalny portal miasta. Każda ze stron portalu – 
łącznie ze stroną główna zawierała trzy zakładki tematyczne tj.: dla biznesu, dla 
gości, dla mieszkańców. Podstrona dla biznesu – w tym informacje dla 
przedsiębiorców, np. zaproszenia na szkolenia, misje, targi, ważne wydarzenia 
gospodarcze. Odrębnie, oferta inwestycyjna i katalog przedsiębiorców – „Made in 
Stalowa Wola” – również dostępne w języku angielskim. 
Inne strony portalu – przykładowo: instytucje otoczenia biznesu i przyszłe kadry, 
wyciąg ze Strategii Rozwoju Miasta, działalność gospodarcza, podatki i opłaty, 
demografia Miasta. 
 
8. W 2016 r. trakcie przygotowania Strategii Rozwoju Miasta Stalowa Wola na lata 
2016 – 2022 z prognozą do roku 2027”, prowadzono konsultacje społeczne 
z grupami interesariuszy. Zorganizowano dwa spotkania z szerokim udziałem 
zainteresowanych grup oraz przeprowadzono badania ankietowe w tych grupach. 
Specjalną ankietę przygotowano dla osób które wyjechały ze Stalowej Woli.  
Wyniki badan ankietowych wykazały, że: 

• mieszkańcy wskazywali na dwa priorytety poprawy sytuacji w Mieście: 
ochronę zdrowia i gospodarkę, tj. przedsiębiorstwa w Mieście, 

• osoby na emigracji wskazywały, że w celu przeciwdziałania emigracji 
należy: tworzyć atrakcyjne warunki do życia, poprawić sytuację na rynku 
pracy i podnieść atrakcyjności inwestycyjną Miasta, 

• przedsiębiorcy wskazywali priorytety do poprawy: podaż 
wykwalifikowanych kadr, system podatków i opłat lokalnych, wsparcie 
przez władze samorządowe i rynek zbytu. 

Analizujący ankiety autorzy Strategii zauważyli, że jest zapotrzebowanie na 
wykwalifikowanych pracowników, jednakże ofert pracy nie są chętnie 
przyjmowane, ze względu na zbyt niskie zarobki w stosunku do kosztów 
utrzymania. 

                                                      
48 Projekt miał dotyczyć rozbudowy infrastruktury technicznej dla potrzeb szerokopasmowego Internetu. 
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(dowód: akta kontroli str. 493 – 514, 553 – 594’, 716 - 727) 
 

Narzędzia w zakresie pozyskiwania inwestorów oraz funduszy z zewnątrz.  
1. W latach 2014 – 2017(I pł.) Gmina prowadziła działania, których celem było 
pozyskiwanie nowych inwestorów oraz utrzymywanie i rozszerzanie działalności 
przedsięwzięć już istniejących na tere Stalowej Woli.  
Prowadzono działania informacyjno-promocyjne, w tym podczas konferencji, 
targów, kongresów w Polsce i za granicą49. Miasto prezentowało swoje walory 
biznesowe poprzez ulotki i wydawnictwa albumowe. Działał elektroniczny system 
informacji przestrzennej pod adresem http://stalowawola.e-mapa.net oraz strony 
internetowe informujące o Gminie, jako o miejscu do lokalizacji kapitału oraz 
promujące i zachęcające do zakładania działalności gospodarczej, w tym część 
publikacji w  języku angielskim 50.  

 (dowód: akta kontroli str. 493 – 514, 553 – 594’, 603 – 607) 

W działalności kontrolowanej jednostki nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 
W ocenie NIK, Gmina w okresie objętym kontrolą wdrażała działania mające na celu 
tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości na jej terenie. 
W strukturach organizacyjnych Urzędu funkcjonowały komórki realizujące zadania 
z zakresu wspierania przedsiębiorczości i promocji gospodarczej Gminy – zarówno 
na rynkach polskich jaki i zagranicznych. W strukturach Rady Miejskiej utworzono 
komisję ds. wspierania przedsiębiorczości. W opracowanych przez Gminę 
Strategiach wskazano cele dotyczące rozwoju przedsiębiorczości. Określono 
i realizowano zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury miejskiej sprzyjające 
rozwojowi przedsiębiorczości oraz inne zadania w obszarach społecznych, 
oświatowych, czy naukowych ukierunkowanych na wspieranie lokalnej 
przedsiębiorczości i wpływających na rozwój Gminy. Wspieranie przedsiębiorczości 
przez Miasto było skorelowane z działaniami w tym zakresie realizowanymi przez 
TSSE. Cały stalowowolski podobszar TSSE był objęty regulacjami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina prowadziła na swoim terenie 
aktywna politykę podatkową, udzielając wsparcia przedsiębiorcom.  

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

 

Wskaźniki i organizacja monitoringu działań na rzecz wspierania 
przedsiębiorczości w Strategiach 2005 i 2022 

1. Sposób monitorowania realizacji założeń Strategii 2015 został ogólnie określony 
w jej części: Zarzadzanie i monitoring. Przewidziano stworzenie – specjalnej bazy 
danych zawierającej informacje dotyczące podstawowych wskaźników 
ekonomicznych i społecznych, m. in. struktury zatrudnienia, stopy bezrobocia, czy 
struktury wydatków i inwestycji. Przewidziano utworzenie Zespołu Zarządzająco-
Monitorującego Realizację Strategii pod przewodnictwem Prezydenta Miasta. 
Przyjęto wskaźniki pomiaru informujące o stopniu wykonania zadań. 
Wyszczególnione zostało łącznie 55 wskaźników pomiaru – identyfikowalnych 

                                                      
49 Szerzej na str. 15 – 16 wystąpienia. Ponadto w trakcie niniejszej kontroli, Prezydent Miasta był członkiem 
delegacji i brał udział w misji gospodarczej z województwa podkarpackiego, w Chinach.      
50 Szerzej na str. 14 – 16. 
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i mierzalnych, tj. jako wartości liczbowe. Założono, że: analiza kształtowania się 
wymienionych wskaźników umożliwi weryfikację postępów w zakresie realizacji 
wyznaczonych zadań. Nie podano wartości bazowej i wartości docelowej 
wskaźników. 
Prezydent Miasta w dniu 29 kwietnia 2011 r. wydał zarządzenie w sprawie 

wprowadzenia Systemu monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta 

Stalowej Woli na lata 2007 – 201551. Załącznikiem do zarządzenia był dokument – 
System Monitorowania i Ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta (…). Celem Systemu 
było określenie sposobu monitorowania i ewaluacji strategii przy współudziale 
społeczności lokalnej. 

Dla potrzeb monitoringu w ramach cyt. Systemu przygotowano: 
• tabele pomiarów celów, działań i wskaźników zawartych w Strategii, 

• dane zastane, monitorowane w związku z realizacja Strategii, 

•  formularz badania ankietowego CATI (wśród mieszkańców Miasta), 

• Konsultacje Społeczne – formularz zgłaszania uwag do projektu 
zaktualizowanej Strategii52 

Prezydent Miasta corocznie zarządzeniem powoływał Zespół ds. Monitorowania 
Strategii. W 2014 r. – łącznie trzy osobowy Zespół powołano w dniu 15 kwietnia. Do 
zadań Zespołu – poza zadaniami wynikającymi z przytoczonej powyżej procedury 
monitoringu - należało również: 

• konsultowanie projektu z przedstawicielami poszczególnych komórek 
organizacyjnych Urzędu, 

• publikacja raportu w BIP, 

• prezentacja raportu na sesji Rady Miejskiej Stalowej Woli. 

(dowód: akta kontroli str. 6 – 146, 728 - 752) 
Zespół zrealizował zadania postawione przez Prezydenta Miasta w cyt. powyżej 
zarządzeniu. W dniu 14 listopada 2014 r. Prezydent Miasta zatwierdził 143 
stronicowy raport z monitoringi Strategii 2015. Raport przygotowano w oparciu 
o dane dotyczące wskaźników pomiarów za rok 201353. W pierwszej części raportu 
podano informacje o realizacji wskaźnika w 2013 r.- dla 113 wskaźników54. 
W następnej tabeli - Wartości wskaźników w kontekście celów i działań wskazanych 
w Strategii 2015 z realizacji Strategii 2015 ( …) - podano wartości wskaźników 
w poszczególnych latach tj. od 2007 r. do 2013 r.  
W tabeli – Dane zastane ( …) – podano dane liczbowe parametrów 
charakteryzujących funkcjonowanie Miasta, również od roku 2007 do roku 201355. 

                                                      
51 Nr III/113/11  
52 Konsultacje zgodnie z formularzem – wyłącznie w formie elektronicznej, 
53 Zebrane dane na podstawie których sporządzono raport, to 6 skoroszytów/teczek. Przeciętna liczba stron 
w teczce - ok. 500.  
54 Od str. 6 do str. 123, tj. każdego ze 113 wskaźników oddzielnie. Przedstawiano dla każdego wskaźnika 
działania podejmowane w 2013 r., uwarunkowania, rezultaty, dynamikę wskaźnika w porównując wyniki do 
wyników lat poprzedzających.   
55 Przykładowe dane; długość dróg gminnych, liczba ludności w wieku produkcyjnym, liczba nowopowstałych 
przedsiębiorstw, itp. 
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W raporcie podano liczbę nowopowstałych przedsiębiorstw. Nie podano liczby 
przedsiębiorstw które zaprzestały działalności. Nie analizowano wskaźnika 
dotyczącego migracji mieszkańców Miasta, natomiast w konkluzji związanej 
z analizą wskaźnika - liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców 
podano, że zwiększenie się tego wskaźnika w 2013 r., w stosunku do jego wartości 
z lat poprzedzających może świadczyć rosnącej aktywności gospodarczej Miasta, 
ale również jest wynikiem malejącej liczby mieszkańców. 
Wskaźniki dotyczące wspierania przedsiębiorczości znajdowały się 
w monitorowanych obszarach dotyczących: 

• infrastruktury technicznej (24 wskaźniki), w tym przykładowo: powierzchnia 
uzbrojonych terenów, wydatki na zmodernizowane drogi publiczne na 
1 mieszkańca, 

• środowiska naturalnego (18 wskaźników), w tym przykładowo: długość 
wybudowanych lub zmodernizowanych ścieżek rowerowych, 

• sfery społecznej (37 wskaźników), w tym przykładowo: liczba programów 
podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób dorosłych, liczba 
programów realizowanych wspólnie ze Starostwem Powiatowym- 
podniesienie jakości oświaty ponadgimnazjalnej i dostosowanie jej do 

potrzeb rynku pracy, liczba inicjatyw zapobiegających wyludnianiu się 
Miasta, w tym sprzyjających polityce prorodzinnej 

• gospodarki (22 wskaźniki), w tym przykładowo: liczba podmiotów 
gospodarczych na 1000 mieszkańców, liczba przedsięwzięć wspierających 
przedsiębiorczość, liczba inicjatyw promujących walory inwestycyjne 
miasta,.  

• Integracji wewnętrznej i zewnętrznej (12 wskaźników), w tym przykładowo: 
liczba organizacji pozarządowych, liczba nowo pozyskanych inwestorów 
zagranicznych. 

We wstępnej, opisowej części raportu przedstawiono wnioski i sformułowano 
zalecenia wynikające z analiz zgromadzonych informacji, w tym dotyczące: 

• podjęcia działań, które do tej pory nie zostały zrealizowane, 

• dokończenia działań będących w trakcie realizacji, 

• zwiększenia liczby i intensywności działań już realizowanych56. 

W dniu 24 listopada 2014 r. opublikowano raport z monitoringu na stronach BIP. 
W dniu 30 grudnia 2014 r. raport był omawiany na sesji Rady Miejskiej. 

(dowód: akta kontroli str. 753 - 895 )  
Nie sporządzono raportu za rok 2015.  
Zadania z zakresu monitoringu w Strategii 2022 podano w jej części wdrożeniowej 
(trzeciej). W przyjętych tam regułach przewidziano ocenę realizacji Strategii w cyklu 

                                                      
56 Podano odpowiednio: 20 zadań, w tym: stworzenie planów transportowych miasta, stworzenie centrum 
wsparcia organizacji pozarządowych, 3 zadania, w tym: kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów 
inwestycyjnych, 29 zadań, w tym: wzrost aktywności gospodarczej w mieście - wzrost liczby przedsiębiorstw, 
przygotowanie i uzbrojenie kolejnych terenów pod inwestycje dla przyszłych inwestorów, wzrost liczby klastrów, 
wypromowania walorów inwestycyjnych miasta, pozyskania nowych inwestorów. 
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rocznym oraz coroczne sporządzanie stosownego raportu z monitoringu. Realizację 
ewaluacji przewidziano ex-post, tj. po zakończeniu okresu objętego Strategią. 
W Strategii 2022 w jej części wdrożeniowej przygotowano tabele – listę 
szczegółowych kierunków działań w ramach poszczególnych 6 celów 
priorytetowych. Przyjęto również związane z poszczególnymi działaniami wskaźniki 
definiując je jako wskaźnik produktu lub wskaźnik rezultatu57.   
Według przyjętego harmonogramu działań, w I kwartale 2017 r. powinien zostać 
przygotowany raport z monitoringu rocznego (za 2016 r.).  
Do dnia zakończenia kontroli – 30 września 2017 r. - Urząd nie przygotował i nie 
dysponował przedmiotowym raportem. W Strategii nie podano osób, stanowisk, 
komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przeprowadzenie monitoringu. 
W zakresie czynności przypisanych do Biura Obsługi Inwestora i Promocji 
Gospodarczej i wcześniej do Referatu Promocji Gospodarczej nie było obowiązku 
sporządzenia przedmiotowego raportu. Do czasu powołania ww. jednostek58, 
zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu z dnia 15 czerwca 2015 r. za – 
stały monitoring realizowanych projektów i składanie okresowych sprawozdań ( … ) 
odpowiedzialny był Referat Pozyskiwania Funduszy i Promocji Gospodarczej.  
Kierownik Biura Obsługi Inwestora i Promocji Gospodarczej w sprawie 
nieprzygotowania raportów z monitoringu Strategii 2015 r. i Strategii 2022 wyjaśnił, 
że: Strategia Rozwoju Miasta Stalowa Wola na lata 2007-2015 w końcu roku 2015 
stała się dokumentem nieobowiązującym. W tym czasie (od października 2015 r.) 
rozpoczęły się prace nad nową Strategią, które poprzez założenie sporządzenia 
w pierwszym etapie prac diagnozy aktualnej sytuacji gospodarczej, angażowała 
w dużym stopniu zarówno pracowników UM, jak również wielu instytucji 
zewnętrznych a także najbardziej aktywnych mieszkańców miasta. Koncentracja 
uwagi na nowej perspektywie i szeregu prac do wykonania odsunęła na drugi plan 
monitorowanie „starej” strategii. Po upływie czasu, przeprowadzenie monitorowania 
starej strategii, w mojej ocenie, stało się bezzasadne.  
Nowa Strategia Rozwoju Miasta Stalowa Wola została uchwalona w marcu 2016 
roku. Na początku roku 2017 mogliśmy ocenić jej funkcjonowanie faktycznie przez 
okres pół roku ze względu na to, że tylko dane dostępne w UM Stalowa Wola za rok 
poprzedni byłyby gotowe na koniec stycznia. Wskaźniki dostępne w instytucjach 
zewnętrznych dostępne były z zakresu 3 kwartałów (koniec września) lub 
z półrocza. Zatem próba ustalenia zmiany wskaźników i kierunków ich zmiany 
byłaby praktycznie niemożliwa. W tej sytuacji zdecydowano, że pierwsza ocena 
monitorująca obowiązującej strategii odbędzie się w ostatnim kwartale tego roku, 
a okres czasu jaki upłynął da bardziej precyzyjną odpowiedź na zachodzące zmiany.  

 (dowód: akta kontroli str. 493 - 514) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niewypełnieniu postanowienia Strategii 
2022 dotyczącego obowiązku corocznego monitorowania efektów jej wdrażania.  
Według wyjaśnień udzielonych w tej sprawie przez Kierownika Biura Obsługi 
Inwestora i Promocji Gospodarczej Urzędu – komórki organizacyjnej 
odpowiedzialnej za przeprowadzenie monitoringu – aktywność cyt. komórki 
w 2015 r. była nakierowana na przygotowanie „nowej” Strategii. 
 
Strategia 2015 r., jak i uchwalona w marcu 2016 r. nowa Strategia 2022 
przewidywały coroczny monitoring efektów wdrażania jej postanowień i ustaleń. 
Urząd nie przeprowadził w roku 2015 i w roku 2016 monitoringu z realizacji i efektów 
                                                      
57 Pierwsze do mierzenia konkretnych, materialnych efektów podejmowanych działań, drugie (rezultatu) do 
prezentacji zmian wynikających z wykorzystania wytworzonych produktów. 
58 Do dnia 21 stycznia 2016 r. 
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wdrażania cyt. dokumentów strategicznych. Do końca 2014 r. Urząd rzetelnie 
przygotowywał coroczne raporty z monitoringu.  

3. Działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości oraz efekty 
tych działań  

Efekty działań Gminy w zakresie wspierania przedsiębiorczości 

1. W Stalowej Woli w latach 2013 – 2016, corocznie liczba przedsiębiorstw 
rejestrujących się w danym roku poprzez CEIDG59 była większa od liczby 
przedsiębiorstw rezygnujących z działalności. W 2014 r. różnica pomiędzy 
przedsiębiorstwami rejestrującymi się, a przedsiębiorstwami rezygnującymi 
z prowadzenia działalności wyniosła 137, a w 2016 r. – 126 60.  

W 2014 r. według Banku Danych Lokalnych GUS, w Gminie liczba nowo 
zarejestrowanych podmiotów w rejestrze REGON wyniosła 429, a w 2016 r. – 382. 
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych przypadająca na 10 tys. 
mieszkańców Stalowej Woli w wieku produkcyjnym, w 2014 r. wynosiła 106, 
natomiast w 2016 – 99. 

Systematycznie zmniejszało się bezrobocie w Mieście. W 2014 wynosiło 7,5 % przy 
liczbie bezrobotnych – 3.023, a w 2016 r. 4,5%, przy liczbie bezrobotnych – 1.726. 

Zwiększały się też dochody Miasta w przeliczeniu na 1 mieszkańca. W 2014 r. 
wynosiły 1.909,7 zł, a w 2016 r. – 2.231,3, w tym zwiększały się również dochody 
mieszkańców, ponieważ dochody Miasta z PIT wynoszące w 2014 r. – 621.9 zł, 
w 2016 r. wzrosły do kwoty 733,9 w przeliczeniu na 1 mieszkańca. 

Jednocześnie Miasto zmniejszało wydatki inwestycyjne61. W 2014 r. na 
1 mieszkańca Stalowej Woli wydatki inwestycyjne wynosiły - 1.114,3 zł, podczas gdy 
w roku następnym – 272,5 zł, a w 2016 – 485,9 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 553 – 594’) 

2. Gmina w latach objętych kontrolą zrealizowała zadania w zakresie poprawy 
infrastruktury technicznej terenów przeznaczonych pod inwestycję, w tym 
leżących na terenie TSSE oraz wybudowała, wyposażyła i zarządzała 
podmiotami powołanymi do pomocy w zakresie wspierania innowacyjności 
miejscowego przemysłu.  
Wytyczono i uzbrojono siedem działek gruntowych - własność Gminy - we wszystkie 
niezbędne media oraz zapewniono dostęp do sieci komunikacyjnej Miasta. 
Wybudowano drogę wewnętrzną o dł. 0,81 km. Z terenu o powierzchni 24,2656 ha62 
do czasu zakończenia niniejszej kontroli63 oddano 14,3401 ha pod prowadzenie 
działalności gospodarczej. Jedną działkę w 2016 r. oddano w użytkowanie 
wieczyste, cztery działki we wrześniu 2017 r. zostały sprzedane dwie 
przedsiębiorcom.  
Całość przywołanego powyżej projektu została wyceniona na kwotę 25.200.442,42 
zł, w tym wkład własny Gminy wynosił 10.589.368,74 zł.  

                                                      
59 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. 
60 Odpowiednio: 443 zarejestrowane i 365 wyrejestrowane oraz 380 i 254.   
61 Powyższe zostało już zaobserwowane już uprzednio, w trakcie analizy wydatków inwestycyjnych na rozwój 
przedsiębiorczości 
62 Część wytyczonej nieruchomości - 9,2210 ha - znajduje się na terenie TSSE. 
63 30.09.2017 r. 
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W 2014 r. całkowita wartość wydatków związanych z projektem wyniosła 22.210.867 
zł, przy całkowitej kwocie wydatków inwestycyjnych Gminy w tym roku budżetowym 
wynoszącej – 70.546.247,5 zł. Udział wydatków związanych z  projektem 
w wydatkach inwestycyjnych wynosił – 31,5%. 
Całkowita wartość zakończonego w 2014 r. projektu – „Utworzenie naukowo-
badawczego Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli”, którego celem 
była poprawa warunków doprowadzenia działalności gospodarczej – rozwoju 
i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych- wynosiła 28.817.140 zł, w tym wkład Gminy 
wyniósł – 2.881.714 zł.  
W 2014 r. wydatki inwestycyjne związane z projektem wyniosły 5.016.643 zł, co przy 
przywołanych powyżej całkowitych wydatkach inwestycyjnych Gminy w 2014 r. 
stanowiło 7,1%. 

 (dowód: akta kontroli str. 595 – 602, 603 -607) 
Łączne wydatki Gminy w 2014 r. na zadania inwestycyjne służące poprawie 
warunków prowadzenia działalności gospodarczej w  wyniosły 40.579.908 zł, w tym 
7.801.959 zł stanowił środki własne Gminy. Łączne wykonanie wszystkich inwestycji 
w 2014 r. wyniosło 70.546.247 zł co oznacza, że inwestycje związane ze 
wspieraniem przedsiębiorczości  stanowiły 57,5% całości wydatków inwestycyjnych. 
Wykonano siedem inwestycji drogowych ze środków własnych, w tym, przykład: 

• budowa dróg dojazdowych oraz uzbrojenia od ul Grabskiego do terenów 

inwestycyjnych – 274,5 tys. zł, 

• poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych do dróg 
publicznych na terenie Gminy – 991,8 tys. zł. 

W 2015 r. na zadania inwestycyjne służące poprawie warunków prowadzenia 
działalności gospodarczej wydatkowano łącznie 9.859.201 zł64, w tym wykonano 
cztery zadania z zakresu infrastruktury drogowej. 
Najdroższe zadanie z tego zakresu – rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R – 
ul. Przemysłowej – 3.097,9 tys. zł. 
Łączne wykonanie wszystkich inwestycji w 2015 r. wyniosło 17.005.780 zł, co 
oznacza, że inwestycje służące poprawie warunków prowadzenia działalności 
gospodarczej stanowiły 57,9% całości wydatków inwestycyjnych 
W 2016 r. na zadania inwestycyjne służące poprawie warunków prowadzenia 
działalności gospodarczej wydatkowano łącznie 8.503.563 zł65, w tym wykonano 
siedem zadania z zakresu infrastruktury drogowej. Przykład – budowa dróg 
dojazdowych w obszarze działalności gospodarczej przy ul Energetyków – 59 tys. zł.  
Łączne wykonanie wszystkich inwestycji w 2016 r. wyniosło 29.928.882 zł. 
Inwestycje  służące poprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej 
stanowiły 28,4% całości wydatków inwestycyjnych 
W I połowie 2017 r. na zadania inwestycyjne służące poprawie warunków 
prowadzenia działalności gospodarczej w wydatkowano łącznie 762.973 zł66, w tym 
wykonano 3 zadania z zakresu infrastruktury drogowej. Przykład – modernizacja 
dróg na terenie HSW – I etap – 114,5 tys. zł67. 
Plan wszystkich inwestycji na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosił 101.922.161zł, 
Wykonane inwestycje służące poprawie warunków prowadzenia działalności 
gospodarczej stanowiły 0,75% planowanych wydatków. 

                                                      
 Wyłącznie środki własne Gminy 

 W tym środki własne Gminy – 4.470.403 zł. Pozostałe z funduszy europejskich i długoterminowego kredytu. 

 Wyłącznie środki własne Gminy 
67 Zadanie – modernizacja dróg na terenie HSW było uwzględnione w zestawie zadań realizacyjnych Strategii 
2022 
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Łącznie w latach 2014 – 2017 (I pł.) na zadania inwestycyjne służące poprawie 
warunków prowadzenia działalności gospodarczej wydatkowano 59.705.944 zł, 
w tym ze środków: 

• funduszy europejskich – 28.232.385 zł – 47,29%, 

• kredytów długoterminowych – 8.579.024 zł – 14,4%, 

• własnych Gminy – 22.894.536 zł – 38,3%. 

Łączne wykonanie wszystkich inwestycji ww. okresie wynosiło – 117.480.911 zł. 
Inwestycje służące poprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej 
stanowiły 50,2% wydatków inwestycyjnych Gminy.  

(dowód; akta kontroli str. 603 -607) 
3. Gmina prowadziła działania promocyjno-informacyjne wspierające 
przedsiębiorców, w tym współpracując z : 

• Polską Agencja Inwestycji i Handlu S.A. W dniu 27 kwietnia 2017 r. zawarto 
porozumienie, którego celem było zwiększenie szans na pozyskanie 
inwestorów oraz organizacja staży dla pracowników Urzędu w zakresie 
obsługi inwestora, tworzenia profesjonalnych ofert gospodarczych, 

• Klubem Serwisu Samorządowego PAP. Od 1 stycznia 2017 r. Miasto było na 
stronach ogólnopolskiego portalu internetowego przekazującego informację 
o działalności samorządów, w tym związane z rozwojem przedsiębiorczości. 

Pracownicy Urzędu brali udział w targach inwestycyjnych, kongresach, wyjazdach 
promujących Gminę w tym również poza granicami Polski. W 2016 r. przy 
współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą zorganizowano wizyty studyjne 
przedstawicieli sfer gospodarczych i politycznych z krajów Unii Europejskiej (dwie 
wizyty68). 
W 2016 r. uczestniczono w kongresach przedsiębiorczości (trzy miejsca w Polsce 
wschodniej) i w targach – Forum Europa – Ukraina. 
Przeprowadzono szkolenia dla biznesu – I edycja, z udziałem przedstawicieli PIP, 
ZUS, US, Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. 
Prowadzono działalność wydawniczą – wydano dwa albumy prezentujące rodowód 
i potencjał gospodarczy Miasta. 
Współpracowano z mediami, m.in. zrealizowano trzy wizytówki multimedialne, 
prezentowane w portalach internetowych. 
Podobne działania prowadzono w 2017 r. Przeprowadzono II edycję szkoleń dla 
przedsiębiorców i współorganizowano w dniu 30 czerwca konferencję Biznes – 
Nauka - Stalowa Wola69. Miast prezentowało swój potencjał gospodarczy podczas III 
Europejskiego Kongresu Samorządowego w Krakowie oraz na targach 
inwestycyjnych Investing Poland w Warszawie. 
Wydano albumową pozycję promującą – Miasto z przemysłowym DNA. Przekazano 
polskim placówkom konsularnym - do dystrybucji - wydawnictwa ukazujące 
potencjał gospodarczy Miasta.  
Urząd współpracował z Powiatowym Urzędem Pracy w Stalowej Woli (PUP) 
podczas organizowanych corocznie przez PUP – Targów Pracy.  
W 2016 r. w Targach Pracy brało udział 50 wystawców, w 2017 r. – 60. Byli to 
przedstawiciele firm reprezentujących przedsiębiorców z terenu Miasta i okolic 
 
                                                      
68 Przedstawiciele Parlamentu Nadrenii – Północnej Westfalii, Prezydent Kanaryjskiej Strefy Gospodarczej 
69 W dniu 30 czerwca 2017 r. 
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W 2016 r. na przywołane powyżej działania z zakresu wspierania przedsiębiorczości 
wydatkowano 134.368 zł70. W tym: na targi i wystawy – 12.693 zł, druk materiałów 
promocyjnych – 82.856 zł, organizację spotkań – 1.783 zł, promocję w mediach – 
30.027 zł 
W I półroczu 2017 r. wydatkowano 33.566 zł (plan na 2017 r. – 208.000 zł). W tym: 
na targi i wystawy – 8.847 zł, druk materiałów promocyjnych – 8.524 zł, organizację 
spotkań – 500 zł, promocję w mediach – 15.695 zł. 
Niskie wykorzystanie środków do końca czerwca 2017 r. wiązało się 
z koniecznością zarezerwowania środków finansowych na pokrycie kosztów 
Ogólnopolskich Obchodów 80-lecia COP zaplanowanych w Stalowej Woli 
z udziałem Prezydenta RP. 

Podejmowano działania organizacyjno-prawne: w Urzędzie powołano komórki 
organizacyjne promującej przedsiębiorczość i współpracującej z przedsiębiorcami. 
Gmina utrzymywała stabilny poziom wysokości stawek podatkowych i stosowała 
w uzasadnionych przypadkach umorzenia i ulgi podatkowe. Zapewniono stabilności 
gospodarowania na terenach w całości objętych regulacjami planu 
zagospodarowania przestrzennego, tj. w podstrefie TSSE. 

Suma przywołanych powyżej działań m.in. doprowadziła do przyznania Miastu 
głównej nagrody w konkursie Gospodarny Samorząd (w skali kraju) w trakcie Forum 
Ekonomicznego w Krynicy w 2017 r.71. 
 
Nie stwierdzono w latach 2014 – 2017 nowej inwestycji na terenie Gminy – jako 
wyniku ww. działań. Kierownik Biura Obsługi Inwestora i Promocji Gospodarczej 
wyjaśnił, że działania przynoszą efekt w postaci nowych reinwestycji firm wcześniej 
działających w strefie gospodarczej Miasta. Przykładem reinwestycji było 
wybudowanie w latach 2014 – 2016 Zakładu Mechaniczno-Biologicznego 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli. Inwestycja o wartości 
ponad 104 mln zł została wybudowana ze środków funduszy strukturalnych, 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków 
własnych beneficjenta, tj. spółki komunalnej MZK Sp. z. o. o w Stalowej Woli. 
W latach 2014 – 2017 (I pł.) na terenach stalowowolskiej podstrefy TSSE rozwinęło 
swoją dotychczasową działalność produkcyjną - poprzez reinwestycje – łącznie pięć 
przedsiębiorstw. W 2014 r. – trzy i po jednym w 2015 r. i 2016 r. W I półroczu 
2017 r. zezwolenie na nowe inwestycje otrzymały cztery przedsiębiorstwa.  

 (dowód: akta kontroli str. 553 – 594’, 896 – 900, 901 - 912) 

Odnosząc się do zrealizowanych zadań – niektórych celów priorytetowych 
zaprogramowanych w Strategii 2022, Kierownik Biura Obsługi Inwestora i Promocji 
Gospodarczej podał, że w 2016 – 2017 (I pł.) na terenie Miasta m.in.: 

• oddano do użytku nowy żłobek, 

• wybudowano i wyposażono plac do uprawiania Street Workout,u, 

• uruchomiono system wypożyczalni rowerów miejskich, 

• przystąpiono do zrekultywowania sześciu stawów osadowych na terenie 
HSW (składowiska odpadów niebezpiecznych), 

• wyremontowano drogi wewnętrzne przejęte od HSW.  

                                                      
70 Środki wydatkowane przez Biuro Obsługi Inwestora i Promocji Gospodarczej i wcześniej przez Referat 
Promocji Gospodarczej. 
71 Podano -  str. 15 wystąpienia. 
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(dowód: akta kontroli str. 493 - 514) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki nie stwierdzono nieprawidłowości. 
 
Działania Gminy w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym 
podtrzymywanie tradycji gospodarczych i klimatu przemysłowego, miały wpływ na 
utrzymanie i rozwój zakładów w Mieście - głównie z dziedziny przemysłu 
metalowego. Podstawowe wskaźniki dotyczące rozwoju gospodarczego Gminy 
wykazywały m. in. stały spadek bezrobocia, wzrost zamożności mieszkańców 
i wzrost aktywności gospodarczej przedsiębiorców.  

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny 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 Kontroli72, wnosi o sporządzanie corocznych raportów 
z monitoringu Strategii 2022. 

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 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i o sposobie 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 ……………………..…. 2017 r. 

  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

 Dyrektor 
Wiesław Motyka Kazimierz Ramocki 

 Główny specjalista k. p. 
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72 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, (zwana dalej ustawą o NIK) 
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