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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 Tomasz Wołos specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli     
nr LSZ/111/2017 z 27 czerwca 2017 r.  

 (dowód:  akta kontroli str. 1) 
 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy w Krzęcinie, ul. Tylna 7, 73 – 231 Krzęcin1. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

 
 

Bogdan Wojciech Brzustowicz – wójt Gminy Krzęcin2.  
 
                                                                                           (dowód: akta kontroli str. 3) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, Gmina Krzęcin4, w badanym okresie5, wspierała 
rozwój przedsiębiorczości poprzez realizację inwestycji poprawiających 
infrastrukturę Gminy oraz prowadzenie działań o charakterze informacyjno-
konsultacyjnym. W Gminie nastąpiła nieznaczna poprawa podstawowych 
wskaźników dotyczących rozwoju gospodarczego, m.in. spadł poziom bezrobocia, 
a liczba nowo zarejestrowanych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 
utrzymywała się na stałym poziomie. Realizowane zadania infrastrukturalne 
dotyczące dróg i sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, pośrednio mogły służyć poprawie 
warunków prowadzenia działalności gospodarczej i zwiększaniu atrakcyjności Gminy dla 
potencjalnych inwestorów.   
W  Gminie przyjęto podstawowy dokument strategiczny - Strategię Rozwoju Gminy na 
lata 2014 – 20246, w którym określono cele, projekty i zadania wspierające rozwój 
gospodarczy. Zauważyć jednak należy, że w badanym okresie, z czterech zadań 
strategicznych służących wspieraniu przedsiębiorzcości, określonych w Strategii 
realizowano jeden. Nie wskazano horyzontu czasowego przyjętych do realizacji 
zadań w ramach celów dotyczących: podniesienia poziomu lokalnej 
przedsiębiorczości oraz atrakcyjności inwestycyjnej; modernizacji infrastruktury 
technicznej i poprawy jakości środowiska. Nie zorganizowano również systemu 
monitoringu Strategii, tj. nie powołano Zespołu ds. Realizacji i Monitoringu Strategii7. 
W ocenie NIK, uniemożliwiało to monitorowanie postępu prac i przeprowadzanie 
ewaluacji Strategii, jak również ocenę ryzyka niepowodzenia przyjętych założeń. 

                                                      
1  Dalej „Urząd”. 
2  Od 1.12.2014 r. – dalej Wójt. W okresie 30.11.2010 r. ÷ 30.11.2014 r. wójtem był Krzysztof Telesfor Żuchowski.    
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. W niniejszym 
wystąpieniu zastosowano ocenę opisową. 
4  Dalej „Gmina”. 
5  Lata 2014-2017 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych, a w przypadkach koniecznych badaniami zostały 
objęte zagadnienia wykraczające poza powyższe ramy czasowe).  
6  Zwanej dalej „Strategią”.  
7  dalej „Zespół”.  

Ocena ogólna3 



 

3 

W Urzędzie nie wyznaczono komórki odpowiedzialnej za wdrażanie instrumentów 
wspierania przedsiębiorców. Gmina nie podejmowała działań na rzecz wsparcia 
osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym 
wprowadzenia ulg lub zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców. 
 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
Gmina Krzęcin8 o powierzchni 140,4 km2 – położona w powiecie choszczeńskim,                     
w południowej części województwa zachodniopomorskiego – jest podzielona na 11 
sołectw, skupiających łącznie 25 miejscowości zamieszkiwanych przez 3.683 
mieszkańców (wg stanu na 31 maja 2017 r.)9 Gospodarka Gminy w dużej mierze 
opiera się na działalności rolniczej, na potrzeby której wykorzystywano 9.380 ha,  
tj. 66,8% obszaru Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

1. Warunki wspierania przedsiębiorczości w Gminie 

1.1. W strukturze organizacyjnej Urzędu nie było komórki/stanowiska ze wskazaniem 
zadań dotyczących rozwoju przedsiębiorczości, współpracy i pomocy 
przedsiębiorcom. Prowadzenie spraw związanych z obsługą wniosków o wpis do 
CEIDG10 należało do zadań samodzielnego stanowiska ds. obsługi rady gminy, 
działalności gospodarczej oraz promocji zatrudnienia11.  
W Urzędzie nie generowano danych o liczbie przedsiębiorców i zakresie pomocy 
udzielanej przedsiębiorcom przez pracownika zatrudnionego na ww. stanowisku.  
Żadna z czterech komisji stałych powołanych w Radzie Gminy Krzęcin nie miała 
przypisanych zadań dotyczących wspierania przedsiębiorczości i współpracy 
z przedsiębiorcami. 

(dowód: akta kontroli str. 7) 
1.2. Narzędziem planistycznym i prawno-administracyjnym Gminy była Strategia12. 
Dokument składał się z nastepujacych części: 
a)  diagnoza sytuacji, w tym: opis zasobów naturalnych i warunków przyrodniczych13; 
dane demograficzne: liczba mieszkańców - wg stanu na 31.12.2014 r. – wynosiła 
3.756 i była mniejsza o 242 w porównaniu do analogicznego okresu roku 2009,                    
b) sfera gospodarcza traktująca o działalności gospodarczej i rynku  pracy14,  
c) infrastruktura techniczna ze wskazaniem danych o: sieci komunikacyjnej; zasobie 
mieszkaniowym; sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; gospodarce odpadami; 
infrastrukturze energetycznej,  

                                                      
8  Najmniejsza gmina w powiecie choszczeńskim zajmująca część obszaru pojezierza choszczeńsko - myśliborskiego. 
9 Co stanowiło: 92,1% liczby mieszkańców Gminy z dnia 31 grudnia 2009  r. wynoszącej 3.998; 98,1% liczby     
mieszkańców Gminy z dnia 31 grudnia 2014  r. wynoszącej 3.756. 
10 Centralna Ewidencja i Informacja o Działaności Gospodarczej. 
11 Według regulaminu organizacyjnego Urzędu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 60/2015 Wójta 
z 10 sierpnia 2015 r. ze zmianą wprowadzoną zarządzeniem nr 55/2016 Wójta z 24 października 2016 r. Poprzedni 
zapis posiadał brzmienie: do zadań samodzielnego stanowiska ds. obsługi rady gminy, działności gospodarczej oraz 
promocji zatrudnienia należy prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą – a po zmianie: 
….prowadzenie spraw związanych z obsługą wniosków o wpis do Centralnej Informacji o Działności Gospodarczej.   
12 Przyjęta uchwałą nr VIII/64/2015 Rady Gminy Krzęcin z 24 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 
Gminy Krzęcin.Wykonanie uchwały powierzono wójtowi. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Utraciła moc 
uchwała nr XVIII/91/2004 Rady Gminy Krzęcin  z 22 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Krzęcin 
na lata 2004 ÷ 2013.   
13 Gmina z bogatym zasobem obiektów przyrodniczych i cennych siedlisk. 
14 Liczba podmiotów gospodarczych w roku: 2010 i 2011 wynosiła 176, w tym 167 z sektora prywatnego; 2014 – 
214, w tym 204 z sektora prywatnego. Rolnicza przestrzeń produkcyjna zajmowała 9.380 ha, w tym 5.534 ha 
zajmowały grunty orne – część z nich, z racji  niekorzystnego układu czynników geologicznych, wymagała ograniczenia 
intensyfikacji produkcji rolniczej. W 2014 r.  liczba gospodarstw rolnych o powierzchni: do 5 ha wynosiła 241; > 5 ÷ 10 ha – 
55; > 10 ÷ 50 ha – 35; > 50 ha – 99, tj. o 10 więcej w porównaniu do liczby tych  gospodarstw w roku 2009.  
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d) infrastruktura społeczna, w tym: edukacyjna15; sportowa i kulturalna16; ochrona 
zdrowia17; opieka społeczna18; bezpieczeństwo publiczne19; aktywność społeczna20,  

e) analiza SWOT, w tym: 
-  mocne strony m.in.: krajobraz i czyste środowisko przyrodnicze; szeroka baza sportowa; 
rozwijający się zakład pracy; Gminne Centrum Kultury i rolnictwo, 
- słabe strony m.in.: brak infrastruktury turystycznej; niski pozom aktywności 
społecznej; brak pracodawców - głównie średnich i dużych przedsiębiorstw; brak 
nieruchomości i terenów pod inwestycje (brak stref przemysłowych); niewystarczające 
środki własne gminy na zaspokojenie potrzeb mieszkańców; duża migracja młodych 
osób, 
-  szanse to: możliwość pozyskiwania środków finansowych w ramach nowej 
perspektywy finansowej UE oraz środków budżetowych na realizację ważnych dla 
Gminy zadań; promowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych Gminy; rozwój 
produkcji rolno-przetwórczej, 
- zagrożenia to: niewystarczające zainteresowanie inwestorów; trudności w pozyskiwaniu 
środków pozabudżetowych; brak komunikacji publicznej; znaczna odległość od 
dużych aglomeracji miejskich; nadopiekuńczość państwa.  

f) kierunki rozwoju Gminy ze wskazaniem m.in.: 
- misji Gminy zakładającej zrównoważony rozwój społeczno-ekonomiczny w oparciu 
o lokalne zasoby społeczne i materialne,  
- dwóch celów strategicznych, tj.:  

I. Wzmocnienie potencjału gospodarczego Gminy, w tym dwa cele operacyjne: 
1 – podniesienie poziomu lokalnej przedsiębiorczości oraz atrakcyjności inwestycyjnej 
Gminy poprzez: rozwój inkubatorów; wykorzystanie systemu podarków i opłat; 
skuteczną promocję. W planie działań wskazano następujące zadania: stworzenie 
inkubatora przedsiębiorczości  i systemu zachęt finansowych dla przedsiębiorców; 
uzbrojenie terenów inwestycyjnych; promocja gospodarcza przedsiębiorczości lokalnej                     
i posiadanych terenów inwestycyjnych21,  
2 – podniesienie atrakcyjności turystycznej i sportowo-rekreacyjnej Gminy22. 

II. Poprawa jakości i warunków życia mieszkańców Gminy, w tym 3 cele operacyjne: 
1 – modernizacja infrastruktury technicznej i poprawa jakości środowiska23,  

                                                      
15 W skład której wchodziły Szkoła Podstawowa w Krzęcinie z filią w Granowie – liczba uczniów w roku szkolnym 
[r.s.] 2013/14 wynosiła 168 tj. o 47 mniej w porównaniu do liczby uczniów w r.s. 2009/10) i Gimnazjum                         
w Krzęcinie z liczbą  uczniów – odpowiednio – 111 i 157. 
16 W tym: Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie z 8. filiami i z Biblioteką Publiczna (GCK); boiska typu Orlik                     
w sołectwach.   
17 Niepubliczny Zakałd Opieki Zdrowotnej w Krzęcinie, w tym: gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej; położnej;  
punkt szczepień; gabinet zabiegowy i zespól transportu sanitarnego; Punkt apteczny w Krzęcinie 
18 W tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzęcinie i Środowiskowy Dom Samopomocy z: pracownią  
gospodarstwa domowego; pracownią plastycznej;  salą rehabilitacyjną i relaksacyjno-wypoczynkową. 
19 W tym: Posterunek Policji w Krzęcinie z dzielnicowym i 5 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym jedna 
należąca do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. 
20 Miarą której było 11 organizacji pozarządowych oraz aktywność w wyborach prezydenckich i parlamentarnych 
na poziomie 30%, tj. ok. 10 pkt. procentowych poniżej średniej powiatowej. 
21 Jako źródło finansowania wskazano Program Innowacyjna Gospodarka, Regionalny Program Operacyjny   
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 ÷ 2020 (oś priorytetowa 2 i 5); Program COSME na rzecz 
konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata jw.      
22 Poprzez: działania na rzecz wykorzystania terenów atrakcyjnych krajobrazowo; budowa i rozbudowa ścieżek i szlaków 
rowerowych oraz do nordic walking; tworzenie nowych produktów turystycznych; modernizacja obiektów 
sportowo-rekreacyjnych Źródła finansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 ÷ 2020, 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodnipomorskiego na lata 2014 ÷ 2020 (oś priorytetowa 7 i 11). 
23 Poprzez: budowę i modernizację dróg i chodników; modernizację i rozbudowę sieci wod.-kan.; poprawę  
efektywności energetycznej budynków i oświetlenia ulicznego w Gminie; rozbudowę odnawialnych źródeł 
energii. Źródła finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 ÷ 
2020; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; LIFE – program działań na rzecz środowiska i klimatu, 
Fundusz Termomodernizacji i Remontów Banku Gospodarstwa Krajowego i Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, rezerwa celowa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2014 ÷ 2020.  



 

5 

2 – kształtowanie funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni publicznej podnoszącej 
jakość życia24,   
3 – wspieranie rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego25. 

g) Wdrażanie i monitoring Strategii. 
W punkcie tym odnotowano m.in., że: realizacja Strategii i efektywne jej wdrażanie  
wymaga wystąpienia jednocześnie kilku czynników, do których zalicza się: 
- aktywność mieszkańców, władz lokalnych i podległych im instytucji,  
- stopień zaangażowania podmiotów z terenu gminy, w tym podmiotów 
instytucjonalnych czy biznesowych, 
- zarządzanie planem, w tym monitoringu i ewaluacji. 

Za wdrażanie zadań Strategii, w tym za ocenę stopnia realizacji celów strategicznych 
odpowiedzialny był Zespół.  

(dowód; akta kontroli str. 1 – 5,  23 – 26, 49) 

Uchwalenie Strategii poprzedzone było przeprowadzeniem konsultacji społecznych 
polegających na zbieraniu uwag mieszkańców na odpowiednim druku ankiety.  
W wyniku konsultacji do Urzędu wpłynęły dwie ankiety (jedna od osoby fizycznej, 
druga od Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie).  

(dowód: akta kontroli str. 1 – 5,11 – 22) 
1.3. Gmina posiadała: 
A. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego26 zamieszczone 
w biuletynie informacji publicznej Urzędu 4 czerwca 2008 r. W Studium wydzielono 
różne strefy funkcjonalne, tj. tereny: zabudowy usługowej; obiektów produkcyjnych, 
składów, magazynów  i usług; obsługi produkcji rolnej (istniejące fermy drobiu); usług 
rzemieślniczych. 
B. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego:  
I. dla lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębach:  
- Krzęcin, Słonice, Żeńsko i Nowy Klukom przyjęty uchwałą nr VII/32/2011 Rady Gminy 
Krzęcin z 9 czerwca 2011 r.27, 
- Żeńsko przyjęty uchwałą nr XXXIV/217/2010 Rady Gminy Krzęcin z 30 czerwca 
2010 r., 
II. terenów części obrębu Granowo, Mielęcin i Przybysław przyjęty uchwałą nr 
XXVI/167/2009 Rady Gminy z 3 czerwca 2009 r.28.  
III. Gminy dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w obrębach 
Kaszewo, Rakowo, Objezierze i Krzęcin, przyjęty  uchwałą  nr VI/44/2015 RG z 18 
czerwca 2015 r.29. 
Miejscowe Plany Zagospdarowania Przestrzenego  – wg stanu na 31 maja 2017 r. – 
obejmowały 2.024,0549 ha30, w tym 1.199,9649 ha31 dla potrzeb odnawialnych źródeł 
energii i 40,8 ha32 dla elektroenergetyki wysokiego napięcia.  
Gmina nie podpisywała umów urbanistycznych, o których mowa w art. 37i ustawy               
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym33.  

                                                      
24 Poprzez min.: dostosowanie infrastruktury komunikacyjnej i obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób 
niepełnosprawnych i starszych; rewitalizację obszarów zdegradowanych.   
25 Poprzez wspieranie inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych; działania na rzecz rozwoju usług dla 
osób starszych i niepełnosprawnych; opracowanie i wdrożenie planów na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego  
i społecznego. Źródła finansowania celu operacyjnego 2 i 3: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 ÷ 2020.  
26   Dalej Studium przyjęte uchwałą nr XVI/117/2008 Rady Gminy w Krzęcinie z 30 maja 2008 r. 
27   Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 86, poz. 1582 z 22.07.2011 r. 
      (Powierzchnia planu P = 909,5909 ha). 
28   Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 57, poz. 1463 z 13.08.2009 r. (P = 783,29 ha). 
29   Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2015 r., poz. 2984 z 29.07.2015 r. (P = 40,8 ha) 
30   T j. 14,42% powierzchni gminy wynoszącej 14.040 ha . 
31   Tj. 59,3% 
32   Tj. 2% 
33   Dz. U. z 2016 r. , poz. 778. 
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                                                                                                    (dowód: akta kontroli str. 6) 

1.4. Gmina w latach 2014-2017 (do 26 lipca) nie wyznaczała i nie uzbrajała nowych 
terenów inwestycyjnych34. Nie prowadziła działań celem pozyskania gruntów pod 
zagospodarowanie inwestycyjne od prywatnych właścicieli terenów. Według  
oświdczenia Sekretarza Gminy35 – nie było takich potrzeb społecznych. 
                                                                                       (dowód: akta kontroli str. 8) 

1.5. W okresie objętym kontrolą na terenie Gminy realizowano zadania inwestycyjne  
mogące pośrednio służyć poprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej 
lub podnoszeniu ich atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów, tj. modernizacja  
i przebudowa dróg, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 
Gmina posiadała następującą infrastrukturę sprzyjającą rozwojowi przedsiębiorczości:  
- sieć komunikacyjna: 56,7 km dróg gminnych głównie o nawierzchni gruntowej; 72 km 
dróg powiatowych; ok. 3 km drogi wojewódzkiej nr 160 przebiegającej przez północno-
wschodnie obrzeże Gminy przez miejscowość Kaszewo; 8,8 km magistrali kolejowej 
Poznań – Szczecin ze stacją w Słonicach położonej na jej 127 km, 
- sieć: wodociągowa o długości 30,1 km w 15. miejscowościach (współczynnik 
zwodociągowania miejscowości wynosił 60%); kanalizacyjna o długośi 21,5 km36 –              
w 7. miejscowościach (tj. 28% ogólnej liczby miejscowości w Gminie) – z tego 6,4 km 
sieci „nowej poniżej 10. lat” i 15,1 km sieci zbudowanej w latach 1977 – 1987, 
podobnie sieć wodociągowa; gazowa w 11. miejscowościach (tj. 44% ogólnej liczby 
miejscowości w Gminie), 
- Internet: bezprzewodowy u operatorów telefonii komórkowej dostępny na terenie 
całej Gminy; przewodowy dostępny w 9. miejscowościach (tj. 44% ogólnej liczby 
miejscowości w Gminie).    
Gmina nie posiadała nieruchomości pod wynajem, w tym hal magazynowych, placów, itp.  

  (dowód: akta kontroli str. 7, 8) 

1.6. W okresie objętym kontrolą Gmina nie realizowała inwestycji w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego i nie podejmowała działań wymagających skorzystania z uregulowań 
określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-
prywatnym37. Sekretarz Gminy oświadczył, że do Urzędu nie wpłynęły oferty 
przedsiębiorców z propozycją realizacji zadań publicznych w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego.  

(dowód: akta kontroli str. 9) 

1.7. W latach objętych kontrolą nie stosowano ulg podatkowych dla przedsiębiorców, 
w tym np.: preferencyjnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości; 
preferencyjnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych; ulg 
podatkowych dla nowych przedsiębiorstw – z uwagi na brak wpływu wniosków od 
zainteresowanych przedsiębiorców. 
W umowach – z roku 2014 i 2016 – dotyczących sprzedaży dwóch nieruchomości 
gruntowych zawartych z podmiotem zewnętrznym Gmina nie stosowała preferencyjnych 
stawek. 
W latach 2014 ÷ 2017 (do 26 lipca) nie było transakcji dotyczących sprzedaży, 
najmu, użyczenia lokali przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.                     
W okresie jw.: 
- przedsiębiorcy nie występowali do Gminy o przyznanie ulg i zwolnień podatkowych, 

                                                      
34   Gmina nie dysponowała terenami pod działność gospodarczą i jej tereny nie były objęte specjalną strefą ekonomiczną.  
35   Złożonego na podstawie  art. 41 ustawy z dnia 24 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r., poz.  
      524) – dalej „ustawa o NIK”. Ilekroć w dalszej części będzie  mowa o oświadczeniu to należy rozumieć, że złożono  
      je na podstawie art. 41 tej ustawy.  
36   Podłączona do dwóch oczyszczalni ścieków.   
37   Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz.100 ze zm. 
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- Gmina: nie dysponowała lokalami użytkowymi, które mogłyby być przeznaczone 
dla przedsiębiorców; dysponowała jedną nieruchomością zabudowaną budynkiem po 
byłej szkole w Chłopowie – podejmowane działania celem sprzedaży w drodze 
przetargu nie przyniosły oczekiwanego efektu (brak ofert pomimo zamieszczania 
ogłoszeń na łamach lokalnych i ogólnopolskich tytułów prasowych). 
W 2014 r. Gmina sprzedała osobie fizycznej – w drodze przetargu – budynek po 
byłej świetlicy wiejskiej w Żeńsku. 

 (dowód: akta kontroli str. 9, 27 - 29) 

1.8. Na potrzeby przedsiębiorców na stronie internetowej Gminy38 była zakładka pn. 
„strefa przedsiębiorcy”, gdzie umieszczano informacje przydatne przedsiębiorcom                   
w prowadzeniu działalności gospodarczej, m.in. dotyczące: wskazówek jak rozwijać swój 
biznes; pomocy ze środków UE; wyszukiwania dotacji; wsparcia dla mikro, małych                        
i średnich firm oraz informacje promocyjne z terenu Gminy. Na stronie internetowej oraz 
na tablicach informacyjnych w sołectwach, zamieszczano informacje dla 
przedsiębiorców otrzymywane np. z Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie,  Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,  ze Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w Barlinku.      
Sekretarz Gminy oświadczył, że w przypadku zgłoszenia się do Urzędu osoby 
zainteresowanej pozyskaniem środków zewnętrznych (np. z budżetu UE), kierowano ją 
do właściwych instytucji przyjmujących wnioski o dofinansowanie. Przedsiębiorcy  
z terenu Gminy nie wnioskowali o pomoc przy zakładaniu stowarzyszeń 
przedsiębiorców. 

(dowód: akta kontroli str. 8) 

1.9. W okresie objętym kontrolą Gmina nie powołała i nie współuczestniczyła 
w powołaniu instytucji otoczenia biznesu, np. funduszu poręczeń kredytowych lub  
funduszu pożyczkowego. 
W latach 2014 ÷ 2017 (do 26 lipca) przedsiębiorcy z terenu Gminy nie występowali 
o udzielenie poręczeń, gwarancji i pożyczek. W tym okresie Gmina nie planowała 
w budżecie środków finansowych na powyższy cel. 
Sekretarz Gminy oświadczył, że instytucją otoczenia biznesu jest Fundusz Pomerania,             
którego misją jest wspieranie zachodniopomorskich firm39.  

(dowód: akta kontroli str. 7) 

1.10. Gmina nie była zobowiązana i nie przygotowała oferty wsparcia dla początkujących 
przedsiębiorców w postaci bezzwrotnych pożyczek lub bezpłatnego użyczania lokali.  
Według oświadczenia Sekretarza Gminy działania Urzędu w zakresie udzielania 
wsparcia poczatkującym przedsiębiorcom polegały głównie na udzielaniu informacji 
dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, dystrybucji materiałów 
przekazanych przez inne instytucje.  

(dowód: akta kontroli str. 8) 

1.11. Żadna spośród 11 organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy nie 
zajmowała się wspieraniem przedsiębiorczości. 
  (dowód: akta kontroli str. 9) 

1.12. Gmina - na swoim terenie - nie posiadała placówek szkolnictwa zawodowego  
i nie podejmowała działań, których celem byłoby dostosowanie kształcenia 
zawodowego dla potrzeb przedsiębiorców prowadzących działalność na jej terenie.  
Sekretarz oświadczył, że przedsiębiorcy z terenu Gminy nie sygnalizowali potrzeb 
związanych z brakiem na rynku pracy osób o określonych umiejętnościach lub 
kwalifikacjach.  
                                                                                          (dowód: akta kontroli str. 7) 

                                                      
38  www.krzecin.pl 
39  https://www.krzecin.pl/aktualności/dzial53  

http://www.krzecin.pl/
https://www.krzecin.pl/aktualności/dzial53
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 1.13. Rada Gminy Krzęcin uchwałą nr V/35/2015 z 29 kwietnia 2015 r. przyjęła 
zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy. 
Wójt wyjaśnił, że: konsultacji poddawane były m.in. dokumenty tj. Strategia, 
strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy, plany odnowy (rewitalizacji 
miejscowości, plan gospodarki odpadami /…../ Badań oczekiwań mieszkańców                   
w zakresie poprawy warunków ich życia Urząd nie prowadził, ale systematycznie 
zbierane były informacje na ten temat. Służy temu np. Facebook czy strona 
internetowa40, gdzie w sposób aktywny mieszkańcy mogą zgłaszać swoje problemy  
i postulaty (np. zakładka „Zadaj pytanie Wójtowi”). Służy temu również wprowadzony 
od 2015 r. w naszej gminie fundusz sołecki służący poprawie życia mieszkańców /…/ 
Mieszkańcy gminy aktywnie uczestniczą  w sesjach rady gminy – mają tam 
zagwarantowane prawo do zabierania głosu i to czynią . 

                                                                        (dowód: akta kontroli str. 11, 45, 46)  

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

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że celom ujętym w Strategii wprawdzie 
przypisano konkretne zadania, realizacja których miała służyć ich osiągnięciu, 
jednak  nie określono horyzontu czasowego w jakim zamierzano je zrealizować. 
Dane te niewątpliwie ułatwiłyby zarządzanie realizacją Strategii i osiągnięcie 
zakładanych celów.   

W ocenie NIK Gmina w okresie objętym kontrolą podejmowała działania mające na celu 
tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości na jej terenie. Gmina 
posiadała m.in. dokumenty strategiczne i planistyczne mające wpływ na obszar 
przedsiębiorczości.  Wykorzystywała też swój portal internetowy zamieszczając w nim 
informacje dotyczące prowadzenia działności gospodarczej.   
 

2. Monitoring i ocena efektów wspierania przedsiębiorczości przez Gminę                   
i ich wykorzystanie w modyfikacji realizowanych działań 

2.1. W strukturze organizacyjnej Urzędu nie było stanowiska ani komórki 
odpowiedzialnej za monitoring i ocenę postępu działań Gminy w zakresie wspierania 
przedsiębiorczości. Zadanie to przyposano Zespołowi.   

(dowód: akta kontroli str. 7) 

2.2. W myśli uregulowań z pkt VII Strategii, jej monitoring zakładał zbieranie 
informacji na podstawie ciągłej obserwacji sytuacji panującej wewnątrz Gminy oraz 
czynników zewnętrznych. Bieżące śledzenie zmian zachodzących w otoczeniu miało  
pozwolić na identyfikację pojawiających się nowych możliwości, które Gmina mogła 
wykorzystać dla swojego rozwoju. Jednocześnie dzięki tej obserwacji możliwym miało 
być reagowanie na wszelkie niekorzystne zdarzenia, których nie można było 
przewidzieć na etapie prac nad projektem Strategii, a które mogły stanowić przeszkody 
w realizacji założonych celów.                                                                                         
W latach objętych kontrolą nie monitorowano i nie oceniano efektów wdrażania 
zadań określonych w Strategii, w tym wspierania przedsiębiorczości.  

(dowód: akta kontroli str. 9, 49)  

2.3. Za wdrażanie zadań Strategii, w tym za ocenę stopnia realizacji celów 
strategicznych, odpowiedzialnym miał być Zespół powołany przez Wójta, obowiązkiem 
którego było przedkładanie Radzie Gminy Krzęcin na pierwszej sesji nowego roku raportu 
z realizacji Strategii. Dokument ten miał zawierać opis realizowanych projektów,                        
z określeniem: 

                                                      
40 https://www.krzecin.pl 
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- źródeł finansowania i zakresu zgromadzonych danych w ramach prowadzonego 
monitoringu, ze wskazaniem metod uzyskiwania tych danych, 
- wyników analizy jakościowej zaprezentowanych wskaźników liczbowych, w tym 
ewentualnych propozycji korekt.  
Do czasu kontroli – tj. do 17 lipca 2017 r. – Wójt nie powołał ww. Zespołu.  

 (dowód: akta kontroli str. 5) 
                                                                                

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

Wójt, do czasu kontroli – tj. do 17 lipca 2017 r. – nie powołał Zespołu do czego był 
zobowiązany postanowieniami Strategii. Wójt wyjaśnił, że pomimo niepowołania 
Zespołu podejmowano realizację zadań, istotnych z punktu widzenia realizacji celów 
Strategii, możliwych do wykonania ze środków własnych Gminy. Nabory konkursowe 
w ramach nowej perspektywy finansowej zostały opóźnione, a bez wsparcia 
finansowego ze środków UE realizacja celu operacyjnego pn. Podniesienie poziomu 
lokalnej przedsiębiorczości oraz atrakcyjności inwestycyjnej była niemożliwa. Ponadto 
dodał, że Aktualnie wznowiono działania na rzecz opracowania planu realizacji tego 
celu operacyjnego. Po wnikliwej analizie uchwały Rady Gminy Krzęcin dotyczącej 
Strategii, 19 lipca 2017 r. powołano Zespół.   

Zespół został powołany 19 lipca 2017 r. – 21 miesięcy od daty uchwalenia Strategii. 
(dowód; akta kontroli str. 32, 33) 

 
W Urzędzie nie określono systemu monitoringu Strategii. Skutkowało to 
nieopracowaniem wskaźników efektywności Strategii i brakiem ich analizy 
jakościowej. Nie sporządzano corocznych raportów z realizacji Strategii. W efekcie nie 
było możliwe prawidłowe prowadzenie procesu jej ewaluacji. 

3. Działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości oraz efekty tych działań 

3.1. W okresie objętym kontrolą liczba przedsiębiorców z terenu Gminy w roku: 
- 2013 wynosiła 206, z tego 158 osób fizycznych i 48 osób prawnych,    
- 2016 wynosiła 204, z tego – odpowiednio – 148 i 56, 
- 2017 (I półrocze) wynosiła 204, z tego 147 i 57.  

(dowód: akta kontroli str. 32) 

3.2. Cel operacyjny pn. Podniesienie poziomu lokalnej przedsiębiorczości oraz 
atrakcyjności inwestycyjnej – wg założeń Strategii – planowano osiągnąć poprzez 
realizację czterech zadań: stworzenie inkubatora przedsiębiorczości; stworzenie 
systemu zachęt finansowych dla przedsiębiorców; uzbrojenie trenów inwestycyjnych; 
promocję gospodarczą przedsiębiorczości lokalnej i posiadanych terenów inwestycyjnych. 
W Urzędzie brak było danych o podjęciu realizacji tych zadań. 
                                                                                      (dowód Kontroli str. 5,  10)  
Wójt wyjaśnił, że w latach 2014 ÷ 2017 (do 26 lipca) Promocję gospodarczą 
przedsiębiorczości realizowano poprzez coroczne uhonorowanie przez Wójta                      
w porozumieniu z Choszczeńskim Oddziałem Północnej Izby Gospodarczej 
przedsiębiorcy z Gminy statuetką Przedsiębiorca Roku wyróżniający się determinacją    
w dążeniu do osiągnięcia sukcesu (zadanie finansowane przez Stowarzyszenie Lider 
Pojezierza). Natomiast w tym okresie na rzecz celu operacyjnego Modernizacja 
infrastruktury technicznej realizowano zadania – mogące pośrednio mieć wpływ na 
rozwój przedsiębiorczości –  związane z:   
a) Budową i modernizacją dróg i chodników, w tym:  
-  wykonanie chodnika w Nowym Klukomiu na drodze powiatowej nr 2229Z41 i w Rakowie  
   na drodze powiatowej nr 2212Z42, 

                                                      
41 L = 600 m, S = 1,5 m. 
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-  przebudowa drogi powiatowej nr 2231Z, wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową  
   nr 2212Z,  
-  wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej nr 680009Z, na długości 839 m  
    i modernizacja 413 m ulicy Jeziorne w Krzęcinie;  
b) Modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz ich rozbudową, w tym np.: 
-   budowa kanalizacji sanitarnej w Krzęcinie,  
-   budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Krzęcin – kol. Sobolewo, Sierosławiec,  
    Boguszyce.  

 (dowód: akta kontroli str. 5, 10, 33, 34, 35) 

Sekretarz Gminy odnosząc się do niepełnej realizacji celu operacyjnego pn. 
Podniesienie poziomu lokalnej przedsiębiorczości oraz atrakcyjności inwestycyjnej      
oświadczył, że przyjęte zadania do jego realizacji – tj. uzbrojenie trenów 
inwestycyjnych i ich promocja, jak również powołanie inkubatora przedsiębiorczości 
– były zbyt ambitne, stojące w oderwaniu od realnych możliwości dotyczących bazy 
materialnej i finansowej Gminy. I tak np., Gmina nie posiadała terenów inwestycyjnych, 
jak również środków finansowych na ich nabycie. W związku z tym jednym z pierwszych 
zadań dla Zespołu będzie wykonanie rzetelnej analizy możliwości Gminy dotyczącej 
realizacji ww. celu operacyjnego i odpowiednia korekta zadań z nim związanych. 

 (dowód: akta kontroli str. 5, 10) 

3.3. Na realizację zadań związanych z budową i modernizacją infrastruktury 
drogowej i sieci wodociągowo-kanalizacyjną Gmina wydatkowała: 3.002,9 tys. zł;                
w 2014 r.; 533,8 tys. zł w 2015 r.; i 812,8 tys. zł. w 2016 r.  Źródłem finansowania tych 
działań były środki: własne Gminy; z Narodowego programu przebudowy dróg 
lokalnych; z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wojwewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz dotacje z budżetu 
powiatu choszczeńskiego. 

 (dowód: akta kontroli str. 34, 35) 

3.4. Analiza wskaźników i danych dotyczących rozwoju gospodarczego Gminy za 
lata 2013-2016 wykazała, m.in., że: 
- poziom bezrobocia zmniejszył się 15,2% w 2013 r. do 9,5% w 2016 r., 
- w latach 2013 – 2015 przyrost „netto”43 przedsiębiorstw utrzymywał się na poziomie 
17., a w roku 2016 wynosił 2, 
- dochody własne Gminy w przeliczeniu na mieszkańca: zwiększyły się z 1,8 tys. zł  
w 2013 r. (i w 2015 r.) do 1,9 tys. zł w 2016 r.; w roku 2014 wynosiły 2,1 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 32) 
 

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

Gmina podejmowała działnia mogące pośrednio służyć poprawie działności 
gospodarczej lub podnoszeniu jej atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów. 
Realizowane inwestycje infrastrukturalne przyniosły efekty rzeczowe w postaci 
rozbudowy infrastruktury technicznej i drogowej. Nastąpiła nieznaczna poprawa 
podstawowych wskaźników dotyczących rozwoju gospodarczego Gminy. Zwiększyły się 
dochody własne Gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Spadł poziom 
bezrobocia, a średnia liczba podmiotów nowo zarejestrowanych –  w latach 2013 – 2016 
– wynosiła 25.  

                                                                                                                                       
42 L = 150 m. 
43 Tzn. „różnica pomiędzy liczbą podmiotów zarejestowanych i wyrejestrowanych”.  
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IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

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

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

Szczecin, dnia        13 października 2017 r.  

  

Kontroler Najwyższa Izba Kontroli 
specjalista kontroli państwowej Delegatura w Szczecinie 

 
........................................................ 

Dyrektor 
 
 

……………………………….. 
Podpis 

Podpis 

 . 

 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


