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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 Szczecinie. 

Kontroler Ewelina Czerepska, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/114/2017 z dnia 28.06.2017 r., nr LSZ/142/2017 z dnia 06.09.2017 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 1 - 4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy w Kołbaskowie1, Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo.  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Małgorzata Schwarz, Wójt Gminy Kołbaskowo2. 
(dowód: akta kontroli str. 5-6) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, Gmina Kołbaskowo w badanym okresie4 
tworzyła warunki sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości, głównie poprzez 
realizację inwestycji poprawiających infrastrukturę Gminy oraz prowadzenie działań 
o charakterze informacyjno-konsultacyjnym.  

Podstawowym dokumentem strategicznym Gminy był Plan Rozwoju Lokalnego 
Gminy Kołbaskowo5, określający m.in. priorytety i cele w zakresie rozwoju Gminy, 
uwzględniające również wspieranie przedsiębiorczości. 

Zadania dotyczące działalności gospodarczej i jej rozwoju przypisano pracownikom 
różnych komórek organizacyjnych Urzędu, odpowiedzialnych za realizację 
poszczególnych zadań związanych z obsługą podmiotów gospodarczych. 

W okresie objętym kontrolą Gmina realizowała inwestycje infrastrukturalne, w tym 
drogowe, służące pośrednio poprawie warunków prowadzenia działalności 
gospodarczej i zwiększaniu atrakcyjności Gminy dla potencjalnych inwestorów. 
Podejmowane działania o charakterze informacyjno-konsultacyjnym skierowane do 
przedsiębiorców ułatwiały pozyskanie informacji o możliwościach rozwoju 
i wsparcia, w tym finansowego m.in. ze środków europejskich przeznaczonych dla 
przedsiębiorców. Gmina zrealizowała 20 z 31 projektów inwestycyjnych ujętych 
w Planie Rozwoju.  

Wskazać jednak należy, że pomimo obowiązku wynikającego z zapisów Planu 
Rozwoju, nie wypełniano wszystkich postanowień w zakresie sposobu jego 
monitorowania i wdrażania. 

                                                      
1 Dalej: Urząd.  
2 Wójt Gminy Kołbaskowo od grudnia 2010 r., dalej: Wójt Gminy.  
3 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. 
4 Lata 2014-2017 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych), a w przypadkach koniecznych, badaniami 
zostały objęte zagadnienia wykraczające poza powyższe ramy czasowe, jeżeli miały związek z przedmiotem 
kontroli. 
5 Dalej: Plan Rozwoju lub Plan.  

Ocena ogólna 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
Gmina Kołbaskowo jest gminą wiejską położoną w województwie 
zachodniopomorskim, graniczącą m.in. z miastem Szczecin oraz niemieckimi 
landami (Brandenburgią oraz Meklemburgią-Przedpomorzem). Gmina zajmuje 
powierzchnię 105 km2 zamieszkiwaną przez 11 7076 osób. Przez Gminę 
przechodzą drogi o znaczeniu międzynarodowym oraz krajowym7. Lasy zajmują 7% 
jej powierzchni, użytki rolne - 67%, a drogi i nieużytki - 16%. Według stanu na dzień 
31.12.2016 r. na terenie Gminy działalność gospodarczą prowadziło 
1 517 podmiotów gospodarczych8, głównie mikroprzedsiębiorstw. 

(dowód: akta kontroli str. 6-7, 149-150) 
 

1. Warunki wspierania przedsiębiorczości w Gminie. 

1.1. W Urzędzie nie wyznaczono komórki organizacyjnej ze wskazaniem 
obowiązków w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, współpracy i pomocy 
przedsiębiorcom. Natomiast realizacja zadań w zakresie działalności gospodarczej, 
w tym wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji, zgodnie z regulaminem 
organizacyjnym Urzędu Gminy w Kołbaskowie9, należała do zadań Samodzielnego 
Stanowiska ds. Działalności Gospodarczej i Transportu, a zadania dotyczące m.in. 
ładu i planowania przestrzennego do Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ładu 
Przestrzennego. Osobą odpowiedzialną za zadania w zakresie rejestracji, zmian, 
zawieszenia, wznowienia i wykreślenia z CEIDG był inspektor zatrudniony na 
Samodzielnym Stanowisku ds. Działalności Gospodarczej i Transportu. Do 
udzielania informacji w zakresie możliwości inwestycyjnych upoważniony był główny 
specjalista zatrudniony na Samodzielnym Stanowisku ds. Planowania 
Przestrzennego i Inwestycji.  

W badanym okresie na Stanowisku ds. Działalności Gospodarczej i Transportu 
przyjęto od przedsiębiorców 2.508 wniosków, m.in. o wpis do CEIDG i zawieszenie 
działalności gospodarczej.  

(dowód: akta kontroli str. 34-56, 157-158, 211-214) 

1.2. W badanym okresie narzędziem planistycznym i prawno-administracyjnym 
Gminy był Plan Rozwoju przyjęty w dniu 31.03.2008 r.10. Został on opracowany 
w 2008 roku11, a jego zasadniczym celem było wskazanie najważniejszych atutów 
i słabości Gminy oraz możliwości i zagrożeń znajdujących się w bliższym i dalszym 
otoczeniu Gminy na lata 2008-2020. Plan miał stanowić podstawowe narzędzie 
sterowania rozwojem Gminy, z uwzględnieniem polityki województwa 
zachodniopomorskiego, lokalnych interesów Gminy oraz interesów podmiotów 
gospodarczych i społeczności lokalnej.  

Część diagnostyczna Planu obejmowała m.in. analizę i ocenę pięciu sfer życia 
społeczno-gospodarczego12, analizę SWOT13, wskazywała na problemy 

                                                      
6 Według stanu na 31.12.2016 r. 
7 Tj. autostrada A-6 oraz droga krajowa nr 13. 
8 Podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: CEIDG).  
9 Regulamin wprowadzony zarządzeniem Nr 12/07 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 20.03.2007 r. ze zmianami. 
10 Uchwała Nr XIII/159/08 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 31.03.2008 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju 
Lokalnego Gminy Kołbaskowo. 
11 Przez zewnętrzy zespół konsultantów firmy doradczej w oparciu m.in. o następujące źródła: sprawozdawczość 
finansową i dane z ewidencji Gminy, dane statystyczne dotyczące Gminy i województwa zachodniopomorskiego, 
dane z oficjalnych stron internetowych Urzędu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego, bezpośrednie rozmowy z pracownikami.  
12 Tj. analizę i ocenę infrastruktury technicznej, środowiska biznesowego, sytuacji finansowej Gminy, środowiska 
przyrodniczego oraz sytuacji demograficznej, kwalifikacji i rynku pracy oraz kultury.  

Opis stanu 
faktycznego 



 

4 

strategiczne Gminy według jej mieszkańców14, określała priorytety rozwoju Gminy 
oraz system zarządzania, wdrażania i monitorowania jego realizacji.  

W Planie określono cztery priorytety rozwoju Gminy: 
- Priorytet 1 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu 

konkurencyjności Gminy”, 
- Priorytet 2 „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich”, 
- Priorytet 3 „Rozwój lokalny”, 
- Priorytet 4 „Wzmacnianie rozwoju gospodarczego w Gminie”.  

Priorytet 4 odnosił się bezpośrednio do tworzenia warunków i wspierania 
przedsiębiorczości w Gminie. Jego celem było zdynamizowanie rozwoju 
gospodarczego Gminy poprzez kształtowanie lepszych, bardziej sprzyjających 
prowadzeniu działalności gospodarczej warunków oraz zachęcanie i wspieranie do 
podejmowania nowych inwestycji. W Planie Rozwoju wskazano, iż realizacja tego 
priorytetu była ściśle powiązana z realizacją pozostałych priorytetów, w związku 
z uzależnieniem rozwoju gospodarczego od zrównoważonego rozwoju 
infrastruktury, zasobów ludzkich oraz rozwoju lokalnego. 

Cele cząstkowe priorytetu 4 obejmowały: 
- ułatwienie procedur prowadzących do rozpoczęcia i rozszerzenia działalności 

gospodarczej, 
- obsługę przez Gminę wszelkich możliwych zadań wspomagających rozwój 

przedsiębiorstw  działających w Gminie, 
- podejmowanie inwestycji innowacyjnych przez przedsiębiorstwa działające 

w Gminie, 
-  napływ nowych inwestorów spoza Gminy.  

Integralną częścią Planu Rozwoju była tabela projektów współfinansowanych 
z funduszy Unii Europejskiej planowanych do realizacji w ramach programów 
operacyjnych15. Wskazywała ona na konkretne projekty, przeznaczone do 
realizowania przez Gminę w założonym horyzoncie czasowym wraz 
z oszacowaniem kosztów ich realizacji16.  

Odpowiedzialność za proces zarządzania Planem przypisano Wójtowi (w zakresie 
wykonania uchwały w sprawie przyjęcia Planu), Radzie Gminy (w zakresie 
podejmowania uchwał w sprawach przyjęcia Planu, zatwierdzania wskaźników), 
Referatowi Inwestycji, Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami 
i Promocji (w zakresie m.in. działań przy pozyskiwaniu funduszy z Unii Europejskiej).  
W Planie określono narzędzia przeznaczone do jego wdrażania (tj. Program 
Realizacyjny, Wieloletni Program Rozwoju Gminy Kołbaskowo, Wieloletnia 
Prognoza Budżetowa, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego) oraz 

                                                                                                                                       
13 Analiza SWOT przeprowadzona w zakresie zewnętrznych uwarunkowań wykazała, że słabymi stronami 
Gminy były m.in. brak wsparcia przedsiębiorców w uzyskaniu kredytów, brak informacji na szczeblu gminnym 
o możliwościach zaciągania kredytów i pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jako zagrożenia 
wskazano m.in. działanie przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych w warunkach bezpośredniej konkurencji firm 
zachodnich. Do mocnych stron zaliczono m.in. korzystne położenie Gminy na terenie przygranicznym, bliskość 
głównych szlaków komunikacyjnych, a za szanse uznano m.in. możliwość nawiązania lokalnej współpracy 
z Niemcami, duży obszar potencjalnych terenów inwestycyjnych graniczących ze Szczecinem.  
14 Zidentyfikowano problemy społeczne (m.in. wysokie bezrobocie, brak mieszkań socjalnych, wymagająca 
rozbudowy i modernizacji baza edukacyjno-sportowa), problemy zanieczyszczenia środowiska naturalnego 
(m.in. brak segregacji i utylizacji odpadów, dzikie wysypiska śmieci), problemy ekonomiczno-społeczne (m.in. 
niewielka ilość małych i średnich przedsiębiorstw, brak inwestorów strategicznych) oraz związane 
z infrastrukturą (m.in. wysoki stopień dekapitalizacji majątku trwałego, słaby stan techniczny dróg, 
niewystarczająca infrastruktura turystyczna).   
15 W ramach Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego, Europejskiej Współpracy Terytorialnej.  
16 Założono do realizacji łącznie 31 projektów, w tym przebudowę dróg gminnych w Stobnie, przebudowę drogi 
gminnej w miejscowości Siadło Dolne, budowę drogi w miejscowości Przecław.  
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określono system monitoringu (poprzez m.in. określenie i pomiar wskaźników) oraz 
ewaluacji (poprzez pomiar wskaźników produktów z realizacji poszczególnych 
projektów).    

(dowód: akta kontroli str. 8-33, 63, 194-195) 

W badanym okresie Gmina nie była zobowiązana i nie opracowała innych (poza 
Planem Rozwoju) dokumentów o charakterze programowym bądź strategicznym, 
takich jak program wspierania przedsiębiorczości, strategia promocji Gminy, 
program rewitalizacji Gminy.  

W 2016 r. przyjęto17 Plan działań Gminy Kołbaskowo w zakresie rozwoju turystyki, 
którego celem było poszerzenie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy 
i turystów oraz tworzenie i rozwój ponadregionalnych produktów turystycznych. 
Wśród działań zaplanowanych do realizacji w ramach tego Planu nie ujęto zadań 
ukierunkowanych bezpośrednio na wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.  

(dowód akta kontroli: 146-151, 182) 

W Strukturze Rady Gminy powołano Komisję Gospodarczą18, której przedmiotem 
działania były m.in. sprawy z zakresu współpracy z przedsiębiorcami, strategii 
i planów rozwoju Gminy, programów gospodarczych.  

Przewodnicząca Komisji Gospodarczej poinformowała19, że działania Komisji 
w zakresie wspierania przedsiębiorczości polegały m.in. na prowadzeniu wspólnych 
negocjacji z przedsiębiorcami, którzy planowali inwestować na terenie Gminy. 
Dodała ponadto, że członkowie Komisji dokonali wizji lokalnych terenów 
inwestycyjnych, a „(…) lokowanie się nowych przedsiębiorców czy realizacja 
inwestycji dotyczących uzbrojenia terenów były poprzedzone konsultacjami Wójta 
z Komisją”. Z początkiem kadencji członkowie Komisji wraz z Wójtem, ustalili 
priorytety dotyczące planowania przestrzennego pod kątem rozwoju gospodarczego 
gminy.  

Wójt Gminy wyjaśniła, że „(….) współpraca Wójta z Komisją w zakresie wspierania 
przedsiębiorczości polegała m.in. na prowadzeniu wspólnych negocjacji 
z przedsiębiorcami chcącymi inwestować na terenie Gminy. Wójt wraz z członkami 
Komisji dokonywała ponadto wizji lokalnych terenów inwestycyjnych (…)”.  

(dowód: akta kontroli str. 34, 142-143, 161, 206-207) 

1.3. Od 2002 r. w Gminie obowiązywało20 Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego21. Studium było trzykrotnie zmieniane przez 
Radę Gminy22 w związku z jego aktualizacją.  

Na dzień 31 maja 2017 r. aktualnych było 60 Miejscowych Planów Zagospodarowania 
Przestrzennego23, które pokrywały 23% powierzchni Gminy. Najstarszy 
z obowiązujących planów został uchwalony w 1998 r. W latach 2014-2017 
uchwalono sześć aktualnie obwiązujących m.p.z.p. W trzech z nich24 zostały 

                                                      
17 Uchwała Nr XXIV/244/2016 Rady Gminy Kołbaskowo z 24.10.2016 r. w sprawie przyjęcia Planu działań 
Gminy Kołbaskowo w zakresie rozwoju turystyki.  
18 Uchwała Nr I/06/2014 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28.11.2014 r.  
19 W trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 23.12.1994 o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 524); dalej: ustawa o NIK. 
20 Załącznik do uchwały Nr III/32/2002 Rady Gminy Kołbaskowo z 30.12.2002 r. w sprawie uchwalenia studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo. 
21 Dalej: Studium. 
22 Zmiany Studium dokonano w drodze uchwał: Nr XXXIII/434/06 z dnia 12.06.2006 r., Nr XXXVI/446/2014 
z dnia 18.04.2014 r., Nr XIII/125/2015 z dnia 16.11.2015 r.  
23 Dalej: m.p.z.p. lub plan.  
24  W tym uchwalono 2 nowe m.p.z.p., tj. plan dotyczący terenów położnych w obrębach geodezyjnych 
Kamieniec i Kołbaskowo (uchwała Nr XXVII/274/2017 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30.01.2017 r.) oraz plan 
dotyczący terenów w obrębach Przecław, Ustowo i Warzymice (uchwała Nr XV/139/2015 z dnia 29.12.2015 r.). 
Ponadto uchwalono zmianę do planu w obrębie Barnisław (uchwała nr XIII/124/2015 Rady Gminy Kołbaskowo 
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uwzględnione tereny pod działalność gospodarczą, które stanowiły około 59% 
obszaru objętego planami, tj. 298 ha. Obowiązujące plany zostały udostępnione na 
stronie BIP Urzędu Gminy.  

Wójt Gminy wyjaśniła, że „(…) Z początkiem kadencji członkowie Komisji 
Gospodarczej wraz z Wójtem po przeprowadzeniu wizji lokalnej ustalili priorytety 
dotyczące planowania przestrzennego pod kątem rozwoju gospodarczego Gminy. 
Ustalono tereny, które powinny zostać objęte planem miejscowym i te, które 
wymagały zmiany w planie. Aktualnie Gmina posiada 77,6233 ha przeznaczone pod 
szeroko rozumianą działalność gospodarczą. Problem, z którym Gmina się zmaga 
jest brak zgody Ministerstwa Rolnictwa na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych 
na cele nierolnicze, co znacznie utrudnia proces planowania przestrzennego 
i lokowanie się nowych inwestorów.”  

(dowód: akta kontroli str.:125-136, 161-162, 183-193) 

1.4. W badanym okresie Gmina korzystała z możliwości pozyskiwania gruntów od 
prywatnych właścicieli terenów w celu realizacji inwestycji gminnych. Na realizację 
inwestycji drogowych oraz ujęcie wody, Gmina pozyskała łącznie około 44.792m2, 
pod obiekty użyteczności publicznej 615 m225. Na cele rekreacyjne26 pozyskano 
45.300m2. 

(dowód: akta kontroli str. 73, 199, 211-214) 

1.5. W okresie objętym kontrolą tereny Gminy nie należały do specjalnej strefy 
ekonomicznej27. Wójt Gminy wyjaśniła, że w badanym okresie Gmina nie 
podejmowała działań mających na celu włączenie części jej terenów inwestycyjnych 
do SSE. 

(dowód: akta kontroli str. 50-56) 

1.6. W badanym okresie Gmina nie realizowała inwestycji służących wyłącznie 
przedsiębiorcom. Prowadzono inwestycje infrastrukturalne28 mogące służyć 
poprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej lub podnoszeniu ich 
atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów, takie jak m.in.: budowa i przebudowa 
dróg, budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. W okresie tym Gmina 
wyznaczała i uzbrajała29 nowe tereny inwestycyjne o łącznej powierzchni 176 ha30, 
które oddano pod działalność gospodarczą.  

Na dzień 4.10.2017 r. Gmina dysponowała infrastrukturą wodociągową, z której 
korzystało 99,9% mieszkańców31, a także siecią kanalizacyjną32, z której korzystało 
98% mieszkańców. Długość dróg należących do Gminy (drogi gminne)33 wynosiła 
19,065 km, w tym bitumicznych – 9,450 km, betonowych – 1,264 km, z kostki – 
2,865 km, brukowych i tłuczniowych – 3,477 km oraz gruntowych – 2,009 km.   

Wójt wyjaśniła: „w kontrolowanym okresie przedsiębiorcy z terenu Gminy składali 
wnioski o dostosowanie istniejącej infrastruktury do ich potrzeb. Wszystkie wnioski 

                                                                                                                                       
z dnia 16.11.2015 r.) We wskazanych uchwałach przeznaczenie terenu na działalność gospodarczą ustalono 
pod działalność usługową i produkcyjną. 
25 Grunt pod rozbudowę Urzędu Gminy oraz pod przystanek autobusowy.  
26 Gmina planowała zagospodarowanie terenu w postaci miejsca rekreacji dla turystów wodnych i rowerowych. 
Na tym terenie planowano posadowienie elementów infrastruktury turystycznej, w dalszej kolejności również 
zaplanowano wybudowanie przystani, plaży, pomostu głównego oraz pomostów cumowniczych, miejsce dla 
wędkarzy.  
27 Dalej: SSE. 
28 Na terenie Gminy realizowane były inwestycje określone w Planie Rozwoju w ramach tabeli „Projekty 
planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w Gminie Kołbaskowo”.  
29 Kanalizacje, drogi, wodociągi, zjazdy.  
30 W miejscowościach Ustowo, Barnisław, Kamieniec.  
31 63,53 km.  
32 106,93 km 
33 Na dzień 17.02.2017 r.  
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zostały uwzględnione i załatwione pozytywnie, dotyczyły między innymi 
infrastruktury drogowej, wodociągowej, sanitarno-kanalizacyjnej. W Urzędzie nie 
prowadzi się ewidencji takich wniosków (…)”.   

(dowód: akta kontroli str. 69-72, 124, 197-198, 209-210) 

1.7. Roczne stawki czynszów m.in. za dzierżawę i najem lokali użytkowych 
regulowało Zarządzenie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 03.12.2012 r.34, w którym 
określono m.in. minimalne roczne stawki czynszów za dzierżawę i najem lokali, 
budynków, gruntów, garaży. Wskazane zarządzanie nie określało preferencyjnych 
stawek czynszu najmu i dzierżawy dla przedsiębiorców.  

W latach 2014-2017 (do zakończenia kontroli) Gmina nie zawierała umów najmu, 
użyczenia, dzierżawy, sprzedaży lokali użytkowych na rzecz przedsiębiorców. 
W badanym okresie obowiązywały cztery umowy najmu lokali użytkowych 
zawartych w latach 2011-201235. Badanie tych umów wykazało, iż Gmina nie 
stosowała wobec przedsiębiorców preferencyjnych stawek najmu ani ulg w czynszu 
z tytułu najmu pomieszczeń.  

W badanym okresie Gmina nie dysponowała36 niewykorzystanymi lokalami 
użytkowymi, które mogłyby być przeznaczone dla przedsiębiorców. 

(dowód: akta kontroli str. 74, 166-181, 196) 

1.8. W latach 2014-2017 (do 29.09.2017 r.) na terenie Gminy obowiązywały niższe 
stawki podatku od środków transportu oraz od nieruchomości związanych 
z prowadzoną działalnością od stawek maksymalnych określonych 
w art. 5 ust. 1 i 10 ust. 1 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych37.  

W okresie tym nie ustalono dla przedsiębiorców działających na terenie Gminy ulg 
i zwolnień w podatku od nieruchomości38 i od środków transportu39, poza 
możliwością zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis 
na wspieranie inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy40. 
Podmioty gospodarcze nie korzystały z możliwości zwolnień od podatku w ramach 
pomocy de minimis41. 

Wójt Gminy wyjaśniła: „(…) Gmina nie decydowała się na wprowadzenie 
preferencyjnych stawek podatkowych, ponieważ skutkowało to zmniejszeniem 
dochodów własnych gminy. Niemniej do pobudzania lokalnej przedsiębiorczości 
uchwalano stawki (…) niższe niż maksymalne (…), co prowadziło do redukcji 
ciężaru podatkowego i tym samym stwarzało korzystniejsze warunki funkcjonowania  
 

                                                      
34 Zarządzenie Nr 144/2012 Wójta Gminy Kołbaskowo z 03.12.2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek 
czynszu z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych.  
35 W lokalach tych prowadzono działalność związaną z udzielaniem świadczeń medycznych.  
36 Gmina dysponowała 4 lokalami użytkowymi, które mogły być przeznaczone dla przedsiębiorców.   
37 Dz.U. z 2017 r., poz. 1785 ze zm.  
38 W badanym okresie obowiązywała uchwała Nr XXII/274/2012 Rady Gminy Kołbaskowo z 26.11.2012 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zmieniona uchwałą Nr XIII/116/2015 Rady 
Gminy Kołbaskowo z dnia 16.11.2015 r. oraz uchwałą Nr XXV/250/2016 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 
28.11.2016 r. 
39 W badanym okresie obowiązywała uchwała Nr XXXII/396/2013 Rady Gminy Kołbaskowo z 25.11.2013 r. 
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportu, zmieniona uchwałą Nr XIII/117/2015 Rady Gminy 
Kołbaskowo z dnia 16.11.2015 r. 
40 Na podstawie uchwały Nr XXXIX/471/2014 Rady Gminy Kołbaskowo z 23.06.2014 r. w sprawie zwolnienia 
z podatku od nieruchomości i przyjęcia „Programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na wspieranie 
inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Kołbaskowo”.  
41 W latach 2009-2012 Wójt Gminy udzielił zwolnienia w podatku od nieruchomości przedsiębiorcy w związku 
z dokonaną inwestycją utworzenia bazy noclegowej, w wyniku której powstały 22 nowe miejsca pracy. Wartość 
ulgi wyniosła 421,0 tys. zł.  
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wszystkim podmiotom gospodarczym, niż np. w sąsiadujących jednostkach 
samorządu terytorialnego.” 

(dowód: akta kontroli str. 75-94, 120, 199-201, 211-214) 

1.9. W okresie objętym kontrolą Gmina nie realizowała inwestycji w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego. W 2017 r. Gmina opublikowała ogłoszenie na 
realizację przedsięwzięcia42 w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 
W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynął jeden wniosek, jednak umowy nie podpisano.   

Wójt wyjaśniła: „(…) Zespół ds. przeprowadzenia procedury wyboru partnera do 
realizacji budowy Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu, po analizie warunków 
przedstawionych przez partnera prywatnego, stwierdził, że zmieniają one przede 
wszystkim cel i przeznaczenie obiektu, będą nieopłacalne dla gminy oraz pociągają 
za sobą zmianę projektu, a co za tym idzie zmianę pozwolenia na budowę. 
Wystąpiły rozbieżności interesów, Gmina nie wyraziła zgody na zmiany projektowe 
(…). Powyższa zmiana nie była zgodna z założeniami inwestycyjnymi Gminy 
Kołbaskowo. W związku z powyższym odstąpiono od negocjacji. Gmina nie 
otrzymała ofert od innych prywatnych przedsiębiorców, podjęła natomiast 
samodzielny trud inwestycyjny w oparciu o emisję obligacji”.  

(dowód: akta kontroli str. 92-122, 157-158, 197-198) 

1.10. W badanym okresie Gmina realizowała następujące zadania na rzecz 
wspierania przedsiębiorczości: 
- organizowano corocznie Targi Produktów Regionalnych Gminy Kołbaskowo, 

w których przedsiębiorcy z regionu prezentowali swoje produkty i usługi. Udział 
w targach brali m.in. przedstawiciele władz samorządowych i powiatowych, 
mieszkańcy Gminy oraz gmin sąsiednich; 

- współorganizowano corocznie z Powiatowym Urzędem Pracy w Policach43 
kiermasz pracy „Wiele dróg kariery. Jeden początek”, w których udział brali m.in. 
pracodawcy posiadający lokalne oferty pracy, agencje pośrednictwa pracy, 
eksperci z dziedziny ubezpieczeń społecznych i prawa pracy, oraz osoby 
bezrobotne. Przedstawiano oferty pracy z Niemiec;  

- zorganizowano (w 2014 r.) II Forum Przedsiębiorców Gminy Kołbaskowo. W forum 
udział wzięli przedsiębiorcy, przedstawiciele Urzędu, przedstawiciele instytucji 
zajmujących się doradztwem finansowym, którzy zapoznawali się m.in. 
z instrumentami rynku finansowego, metodami kreowania wizerunku w biznesie, 
formami wsparcia przedsiębiorczości oferowanymi przez PUP; 

- udostępniano (w 2015 r. i 2017 r.) salę szkoleniową Urzędu dla przedstawicieli 
Mobilnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich, w ramach którego 
konsultanci przekazywali zainteresowanym osobom wszelkie niezbędne 
informacje na temat możliwości otrzymania wsparcia z funduszy Unii Europejskiej 
oraz dalszej realizacji projektów w ramach Funduszy Europejskich; 

- udostępniono świetlicę i udzielono wsparcia (w 2016 r.) w organizacji spotkania 
z przedstawicielami firmy zewnętrznej w celu pozyskania potencjalnych 
pracowników.  

1.11. W okresie objętym kontrolą Gmina nie wspierała i nie współpracowała z innymi 
organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, 

                                                      
42 Pod nazwą „Budynek użyteczności publicznej Gminny Ośrodek Kultury w Przecławiu wraz z budynkiem 
pomocniczym, budowlami sportowymi i drogowymi, urządzeniami budowlanymi, małą architekturą oraz 
zagospodarowaniem terenu”.  
43 Dalej: PUP.  
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poza Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Dobre Gminy”44 oraz 
Stowarzyszeniem Szczeciński Obszar Metropolitarny45.  

LGD46 obejmowało obszarem swojego działania cztery gminy: Dobra, Police, Nowe 
Warpno oraz Kołbaskowo. Stowarzyszenie realizowało swoje cele poprzez m.in. 
pozyskiwanie inwestorów chcących rozpocząć działalność w regionie, wspieranie 
oddolnych inicjatyw gospodarczych, przyczynianie się do rozwoju lokalnej 
infrastruktury technicznej wykorzystywanej m.in. w działalności gospodarczej, 
promocję regionu objętego LSR47, kreowanie wśród mieszkańców aktywnych 
postaw w zakresie podejmowania inicjatyw gospodarczych. Misją działania LGD był 
zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy, umożliwiający osiągnięcie zarówno 
standardów europejskich w działalności gospodarczej, jak i wysokiej jakości życia 
społeczności na obszarach wiejskich. Na okres programowania 2014-2020 LGD, 
pomimo złożenia wniosku o dotacje48, nie otrzymało dofinansowania z powodu 
braku środków49.  

SOM pełniło funkcję Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych50, w tym jako 
Instytucja Pośrednicząca dla RPO WZ 2014 - 202051. W Gminie w badanym okresie 
obowiązywało porozumienie z dnia 20.05.2015 r. zawarte między Zarządem 
Województwa Zachodniopomorskiego52, a gminami z obszaru metropolii 
szczecińskiej, w tym Gminą Kołbaskowo. Na zlecenie lidera projektu, 
tj. Województwa Zachodniopomorskiego, powstała Strategia Zintegrowanych 
Inwestycji SOM. Dzięki przystąpieniu do ZIT mieszkańcy Gminy mogli starać się 
o przyznanie środków z funduszy europejskich wydzielonych w ramach tego 
instrumentu.  

 (dowód: akta kontroli str. 57-60, 137, 139-140, 202) 

1.12. W badanym okresie Gmina nie była zobowiązana53 i nie powołała, oraz nie 
współuczestniczyła w powołaniu instytucji otoczenia biznesu, takich jak np. fundusz 
poręczeń kredytowych lub fundusz pożyczkowy. Gmina nie udzielała również 
poręczeń, gwarancji i pożyczek przedsiębiorcom. W okresie tym Gmina nie 
planowała w budżecie środków finansowych na powyższy cel. 

1.13. Gmina nie była zobowiązana i nie przygotowywała oferty wsparcia dla 
początkujących przedsiębiorców (np. w postaci bezzwrotnych pożyczek lub 
bezpłatnego użyczania lokali).  

 (dowód: akta kontroli str. 75, 199-201, 208, 211-214) 

1.14. Na oficjalnym portalu internetowym Gminy54 w zakładce „Mieszkańcy”55, 
znajdowały się dane kontaktowe do osoby zajmującej się m.in. udzielaniem informacji 
dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy  
oraz przekierowanie na stronę internetową Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej. W zakładce „aktualności” znajdowały się zaproszenia na 

                                                      
44 Dalej: LGD.  
45 Dalej: SOM.  
46 Powstało w 2008 roku w oparciu o Oś 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
47 Lokalna Strategia Działania. 
48 Wniosek został złożony na łączną kwotę 6 mln, w tym zaplanowano 2,7 mln na wnioski składane przez 
przedsiębiorców, 300 tys. zł na wnioski składane przez stowarzyszenia, 3 mln na wnioski składane przez gminy 
członkowskie, powiat lub parafie.  
49 W badanym okresie LGD prowadziło swoją działalność w oparciu o składki członkowskie. 
50 Dalej: ZIT.  
51 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.  
52 Jako Instytucją Zarządzającą RPO WZ. 
53 W Planie Rozwoju Lokalnego Gmina nie wskazała zadania związanego z powoływaniem instytucji otoczenia 
biznesu.  
54 http://www.kolbaskowo.pl/. 
55 Zakładka „Załatwianie spraw”, „Działalność gospodarcza”. 
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targi, konferencje, spotkania dotyczące przedsiębiorczości56 organizowane przez 
Gminę, jak i inne instytucje oraz informacje o projektach skierowanych do 
przedsiębiorców57. W zakładce „Gmina”58 umieszczono aktualna ofertę inwestycyjną. 
Na stronie BIP Gminy w zakładce „Podatki i opłaty” udostępnione były formularze 
wykorzystywane w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej.  

(dowód: akta kontroli str. 159-160, 203-205) 

1.15. W sprawie podejmowania przez Gminę działań w celu pozyskania nowych 
inwestorów, w tym spoza terenu Gminy, Wójt wyjaśniła, że podejmowano działania 
w tej sprawie poprzez publikowanie ogłoszeń dotyczących sprzedaży nieruchomości 
gminnych w prasie, w tym w prasie o zasięgu powiatowym, regionalnym oraz 
ogólnopolskim. Udostępniano oferty sprzedaży nieruchomości gminnych na 
stronach internetowych Gminy oraz na Facebooku. Przesyłano również ogłoszenia 
dotyczące sprzedaży do biura nieruchomości, wysyłano ogłoszenia do 
potencjalnych klientów mailem jak również reklamowano tereny gminne poprzez 
umieszczanie tablic reklamowych.  

(dowód: akta kontroli str. 50-53) 

1.16. Na terenie Gminy nie było zlokalizowanych szkół zawodowych. W okresie 
objętym kontrolą Gmina występowała z inicjatywą rozpoznawania potrzeb 
kształcenia zawodowego pod kątem lokalnych przedsiębiorców m.in. w ramach 
spotkań z przedsiębiorcami na Forum Gospodarczym. Wójt Gminy wyjaśniła: „(…) 
Gmina nie podejmowała działań, których celem było dostosowanie kształcenia 
zawodowego do potrzeb przedsiębiorców prowadzących działalność na jej terenie. 
Nie istnieje konieczność dostosowania szkolnictwa zawodowego dla potrzeb Gminy 
i regionu, ponieważ z uwagi na bezpośrednie bliskie sąsiedztwo Szczecina, 
działania takie byłyby niezasadne. Szczecin jako miasto wojewódzkie zapewnia całe 
spektrum możliwości kształcenia zawodowego na różnych poziomach nauczania, w 
tym jako prężny ośrodek akademicki zapewnia możliwość podejmowania 
różnorodnych wyższych studiów zawodowych. Gmina Kołbaskowo w prowadzonym 
przez siebie Publicznym Gimnazjum w Przecławiu zapewnia natomiast opiekę 
doradcy zawodowego. Pedagog szkolny realizuje z młodzieżą zadania z zakresu 
doradztwa zawodowego. W Gimnazjum realizowany był również program „Na 
własne konto”, w którym udział brali uczniowie Gimnazjum w 20-sto osobowych 
grupach. W ramach projektu odbywały się spotkania z bankowcami 
i przedsiębiorcami. Prowadzone były również zajęcia o tematyce przedsiębiorczości 
oraz tworzono gazetę”. 

(dowód: akta kontroli str. 50-53, 143, 153, 161-162) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

W ocenie NIK, Gmina w okresie objętym kontrolą podejmowała działania mające na 
celu tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości na jej terenie. 
W opracowanym dla Gminy Planie Rozwoju wskazane zostały cele dotyczące rozwoju 
przedsiębiorczości. Gmina wspierała przedsiębiorców m.in. poprzez organizowanie 
spotkań, targów i forów poświęconych tematyce przedsiębiorczości. Urząd poprzez 
stronę internetową zapewnił dostęp do informacji o bieżących wydarzeniach oraz 
projektach skierowanych do przedsiębiorców.  

                                                      
56 Np. udostępniono informacje na temat giełdy pracy dla osób niepełnosprawnych, o bezpłatnych szkoleniach 
dla przedsiębiorców ze środków Unii Europejskiej.  
57 Np. udostępniano informacje o Konkursie Gospodarczym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego,   
o konsultacjach z pracownikami Głównego Punktu Informacyjnego w ramach „Mobilnego Punktu Informacyjnego 
Funduszy Europejskich”, o naborach wniosków w ramach Funduszy Europejskich, np. do Działania 1.7 
„Inwestycje przedsiębiorstw w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego” RPO WZ. 
58 Podzakładka „Dla inwestorów”.  

Ustalone 
nieprawidłowości 

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

2.1. W Urzędzie Gminy nie utworzono stanowiska, ani nie wskazano komórki 
odpowiedzialnej za monitoring i ocenę postępu działań Gminy w zakresie wspierania 
przedsiębiorczości. 
              (dowód: akta kontroli str. 34-49, 64-67) 

2.2. Sposób monitorowania Planu został ogólnie określony w jego części Monitoring 
i ewaluacja. Miał on polegać na ocenie realizacji poszczególnych wskaźników, 
poprzez bieżące weryfikowanie stopnia ich osiągnięcia, przeprowadzane raz w roku. 
W Planie wskazano, iż dla każdego z założonych w nim celów, zostaną opracowane 
przez Wójta i uchwalone przez Radę Gminy wskaźniki. Założono określenie 
poziomów wskaźników dla wszystkich celów, których osiągnięcie przewidzianej jest 
w latach 2010 i 2015. W okresie od 2014 r. do 2017 r. (do dnia zakończenia kontroli) 
wskaźniki nie zostały opracowane.  

System wdrażania Planu zakładał sporządzenie i wykorzystanie Programu 
Realizacyjnego59, Wieloletniego Programu Rozwoju Gminy60, jak również 
Wieloletniej Prognozy Finansowej i m.p.z.p. Zakładał także sporządzanie 
sprawozdań z realizacji Planu. Planowano m.in., że do każdego Programu 
Realizacyjnego zostaną opracowane wskaźniki. Do dnia zakończenia kontroli NIK, 
nie przedstawiono dokumentów świadczących o opracowaniu Programu 
Realizacyjnego oraz Wieloletniego Programu Rozwoju Gminy ani dokumentów 
świadczących o sporządzanej sprawozdawczości z realizacji Planu.  

W Planie nie określono stanowiska ani zespołu, do zadań którego należałoby 
prowadzenie monitoring Planu. Wójt Gminy wyjaśniła, że „(…) W Urzędzie każdy 
pracownik wykonuje na swoim stanowisku prace związane z realizacją celów (…) 
zapisanych w Planie (…).” 

(dowód: akta kontroli str. 27-32, 66-67, 200-201) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

W okresie od 2014 r. do 2017 r. (do dnia zakończenia kontroli) nie wypełniono 
postanowień Planu Rozwoju w obszarze sposobu jego monitorowania i wdrażania, 
w zakresie opracowania i monitorowania wskaźników, sporządzenia Programu 
Realizacyjnego, Wieloletniego Programu Rozwoju Gminy oraz sprawozdawczości 
z realizacji Planu.  

(dowód: akta kontroli str. 27-32, 64-72) 

Wójt wyjaśniła, że  „(…) w odniesieniu do narzędzi wskazanych w „Planie Rozwoju 
Lokalnego (…) takich jak „Wieloletni Program Rozwoju”, „Wieloletnia Prognoza 
Budżetowa” oraz „Miejscowy Plan Zagospodarowania (…), wyjaśniam, że ich zakres 
został przejęty Wieloletnią Prognozą Finansową (WPF) uchwalaną co roku, która 
zastąpiła Wieloletni Plan Inwestycyjny. Istnieje załącznik dotyczący przedsięwzięć 
do WPF, gdzie wykazywane są wszystkie inwestycje i projekty strategiczne dla 

                                                      
59 Założono, iż przygotowywany przez Wójta a uchwalany przez Radę Gminy, Program Realizacyjny będzie 
narzędziem służącym do realizacji celów w ramach określonej polityki branżowej, a jego opis powinien określać 
cele szczegółowe, które będzie realizował.  
60 Założono, iż będzie przygotowywany na okres 8 lat w oparciu o Wieloletnią prognozę budżetową, Informację 
o stanie mienia komunalnego, Raport o stanie Gminy i aktualizowany w cyklu rocznym.  
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nieprawidłowości 



 

12 

rozwoju gminy. (…). Większość zadań Programu Rozwoju Gminy była i jest 
realizowana równocześnie z zadaniami własnymi Gminy i odbywa się poprzez 
uwzględnienie jej zapisów przy corocznym formułowaniu budżetu gminy. Ponadto 
realizacja wszystkich zamierzeń Planu Rozwoju Lokalnego (…) ze względu na 
ograniczony budżet (…) uzależniona była od otrzymania dofinansowania ze 
środków zewnętrznych w związku z tym nie utworzono dokumentu, w którym 
określono by system wdrażania, (…) monitorowania, pomiar wskaźników produktu 
w ramach sprawozdawczości z realizacji poszczególnych projektów, gdyż 
wymagałby on systematycznej aktualizacji, tak jak uchwały budżetowe. (…) Jako 
wskaźniki przyjęto ilość zrealizowanych projektów, projekty w trakcie realizacji. Po 
dokonaniu analizy zamieszczonych w Planie Rozwoju Lokalnego (…) projektów 
ustalono, że zakończono realizację 20 projektów, w trakcie realizacji jest 
7 projektów, nie przystąpiono do realizacji 4 projektów. Składane sprawozdania 
z wykonania budżetu, (…) uwzględniały również zamierzenia PRL.” 

(dowód: akta kontroli str. 64-72) 

Zgodnie z założeniami Planu narzędziem służącym do realizacji jego celów miały 
być m.in. „Wieloletni Program Rozwoju”, „Wieloletnia Prognoza Budżetowa” oraz 
„Miejscowy Plan Zagospodarowania”. W związku z tym, decyzję o zastąpieniu ich 
Wieloletnią Prognozą Finansową, powinna podjąć Rada Gminy oraz dokonać 
stosownych zmian w tym zakresie w Planie Rozwoju. 

NIK zwraca uwagę, że niewyznaczenie podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie 
monitoringu Planu Rozwoju może utrudniać przeprowadzenie skutecznego 
monitoringu wyznaczonych celów i podejmowanie działań modyfikujących przyjęte 
cele w zależności od zmieniających się warunków ich realizacji.  

Gmina nie prowadziła monitoringu celów określonych w Planie Rozwoju i nie 
oceniała postępu jego wdrażania. Brak wskaźników uniemożliwił ocenę postępu 
stopnia realizacji celów określonych w Planie.   

 

3. Działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości oraz 
efekty tych działań 

3.1. W okresie objętym kontrolą wzrosła liczba przedsiębiorców (osób fizycznych) 
działających na terenie Gminy z 1.382 na koniec 2013 r. do 1.626 na koniec maja 
2017 r. (wzrost o 17,7%). Według stanu na 28.09.2017 w rejestrze KRS ujętych było 
202 osoby prawne działające na terenie Gminy61.  

(dowód: akta kontroli str. 119, 138) 

3.2. Analiza wskaźników i danych dotyczących rozwoju gospodarczego Gminy za 
lata 2013-201662 wykazała, m.in., że: 

- w każdym roku następował przyrost „netto” przedsiębiorstw63 (od 37 do 86),  
- liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych przypadających na 10 tys. 

mieszkańców w wieku produkcyjnym wzrosła z 1.751 na koniec 2013 r. do 1.829 
na koniec 2016 r. (wzrost o 4,5%),  
- rokrocznie wzrastały dochody własne Gminy w przeliczeniu na mieszkańca (od 

2.649 zł w 2013 r. do 3.456 zł w 2016 r.).                   (dowód: akta kontroli str. 119) 

                                                      
61 W wyszukiwarce KRS brak było możliwości pozyskania danych o osobach prawnych z uwzględnieniem stanu na dany rok, 
istniała jedynie możliwość uzyskania liczby osób prawnych na dzień generowania raportu, tj. na 28.09.2017 r.  
62 Analiza danych dotyczących powiatu polickiego przeprowadzona w zakresie poziomu bezrobocia wykazała, iż w latach 2013 
– 2016 zmniejszył się poziom bezrobocia (z 15,2% w 2013 r. do 8,5% w 2016 r.). 
63 Tj. różnica pomiędzy podmiotami zarejestrowanymi  i wyrejestrowanymi (w CEIDG). 
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3.3. Na dzień 29.06.2017 r. z określonych w Planie Rozwoju (w tabeli Projekty 
planowane do realizacji w poszczególnych programach operacyjnych w Gminie) 31. 
zadań, 20 zostało zrealizowanych, w trakcie realizacji znajduje się siedem, nie 
przystąpiono do realizacji czterech zadań.  

Gmina w badanym okresie zrealizowała m.in. inwestycję rozbudowy oczyszczalni 
ścieków64, budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław-Kołbaskowo-
Rosówek65, przebudowy dróg gminnych w miejscowości Kurów66. 

W badanym okresie zmodernizowano i wybudowano około 17,78 km sieci wodno-
kanalizacyjnej67, zbudowano i zmodernizowano około 13,67 km dróg, ścieżek 
rowerowych68 oraz zainwestowano w infrastrukturę turystyczną, sportową 
i rekreacyjną69.  

(dowód: akta kontroli str. 64-72, 144-145, 164) 

W badanym okresie Gmina organizowała corocznie Targi Produktów Regionalnych 
Gminy Kołbaskowo, w ramach których, około 15 przedsiębiorców corocznie 
prezentowało swoje produkty i usługi. W 2014 r. Gmina zorganizowała II Forum 
Przedsiębiorców Gminy Kołbaskowo, w którym udział wzięło 35 osób, uczestników 
zapoznawano m.in. z instrumentami rynku finansowego, metodami kreowania 
wizerunku w biznesie, formami wsparcia przedsiębiorczości. Ponadto corocznie 
współorganizowano wspólnie z PUP kiermasz pracy „Wiele dróg kariery. Jeden 
początek”, w których udział brali m.in. pracodawcy posiadający lokalne oferty pracy, 
agencje pośrednictwa pracy, eksperci z dziedziny ubezpieczeń społecznych i prawa 
pracy. Udostępniano70 salę szkoleniową Urzędu dla przedstawicieli Mobilnego 
Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich, oraz świetlicę na spotkania 
z przedstawicielami jednej z lokalnych firm w celu pozyskania potencjalnych 
pracowników.  

Na terenie Gminy w ww. okresie rozpoczęły działalność m.in. cztery podmioty 
zewnętrzne71.  

W kontrolowanym okresie czterech przedsiębiorców wynajmowało lokale użytkowe 
Gminy na działalność związaną ze świadczeniem usług medycznych, a trzech 
dzierżawiło grunty gminne w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej72.  

(dowód: akta kontroli str. 20-25, 64-72, 74, 123, 156, 164) 

3.4. Na działania związane z rozwojem przedsiębiorczości Gmina wydatkowała: 
15.719,23 tys. zł73 w 2014 r., 7.643,4 tys. zł74 w 2015 r., 6.454,9 tys. zł75 w 2016 r. 
i 2.740,1 tys. zł76 do 31.05.2017 r. Wydatki te poniesiono przede wszystkim na 
inwestycje infrastrukturalne, a Gmina korzystała głównie z dochodów własnych jako 

                                                      
64 Inwestycja zakończona w 2014 r. o wartości 7.933,9 tys. zł.  
65 Inwestycja zakończona w 2015 r. o wartości 4.912,4 tys. zł.  
66 Inwestycja zakończona w 2014 r. o wartości 2.996,5 tys. zł.  
67 W tym m.in. w ramach projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej „Budowa i przebudowa 
wodociągu zasilającego miejscowość Przecław”, „Budowa sieci wodociągowej z ujęcia Warink do miejscowości 
Bobolin”.  
68 W tym m.in. w ramach projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej „Zaprojektowanie 
i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław-Kołbaskowo-Rosówek”.  
69 W tym m.in. zakupiono i zamontowano siłownie zewnętrzne na placach i boiskach gminnych.  
70 W 2015 i 2017 r.  
71 Pierwszy z podmiotów grunt o pow. 295.982,14 m2 zabudował budynkami o pow. 126.638,00 m2; drugi: grunt - 
6.700,00 m2 budynkami o pow. 2.302,70 m2; trzeci: grunt – 10.000,00 m2 budynkami o pow.  2.118,51 m2; 
czwarty: grunt – 8.529,00 m2 budynkami o pow. 2.156,50 m2. 
72 O łącznej powierzchni 7.344 m2. 
73 Z tego 15 690,1  tys. zł na infrastrukturę drogową, wodno-kanalizacyjną, turystyczną, sportową i rekreacyjną.  
74 W tym 7 587,5 tys. zł na infrastrukturę drogową, wodno-kanalizacyjną, turystyczną, sportową i rekreacyjną. 
75 W tym 6 401,4 tys. zł  na infrastrukturę drogową, wodno-kanalizacyjną, turystyczną, sportową i rekreacyjną. 
76 Całość wydatków poniesiono na infrastrukturę drogową, wodno-kanalizacyjną, turystyczną, sportową 
i rekreacyjną. 
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źródeł finansowania (w  2014 r. otrzymała dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej na inwestycje infrastrukturalne w wysokości 4.102,7 tys. zł 77, w 2015 – 
15,7 tys. zł 78). 

(dowód: akta kontroli str. 121-122,144-145) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Gmina podejmowała działania służące poprawie warunków prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz podnoszeniu jej atrakcyjności dla potencjalnych 
inwestorów. Realizowane inwestycje infrastrukturalne przyniosły efekty rzeczowe 
w postaci rozbudowy infrastruktury technicznej i poprawy sieci drogowej, liczba 
nowo rejestrowanych podmiotów gospodarczych wzrastała.  

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 Kontroli79, wnosi o wprowadzenie systemu monitorowania 
i wdrażania, o którym mowa w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Kołbaskowo. 

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

Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 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 Szczecinie. 

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. 
 

Szczecin, dnia                      13  października 2017 r. 
  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Szczecinie 

Kontroler Dyrektor 
 Ewelina Czerepska 

Starszy inspektor kontroli państwowej 

........................................................ ........................................................ 
podpis Podpis 

 

                                                      
77 W ramach projektu „Budowa i rozbudowa wodociągu zasilającego miejscowość Przecław” dofinansowanego z PROW 2007-
2013, Działanie 321 „Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej” oraz projektu „Zaprojektowanie i wykonanie 
budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław-Kołbaskowo-Rosówek” dofinansowanego z RPO WZ, Działanie 6.3 
„Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym”. 
78 W ramach projektu „Budowa i rozbudowa wodociągu zasilającego miejscowość Przecław” dofinansowanego z PROW 2007-
2013, Działanie 321 „Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej”. 
79 Dz. U. z 2017 r., poz. 524; dalej: ustawa o NIK.  
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