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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 Szczecinie1 

Kontrolerzy Bogumiła Mędrzak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/122/2017 z dnia 14.07.2017 r. 

 (dowód: akta kontroli str.1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Pyrzycach2, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce.  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

 
 

 

Burmistrzem Pyrzyc od 3 grudnia 2014 r. jest Marzena Podzińska3. Poprzednio stanowisko 
Burmistrza pełnił Jerzy Marek Olech od 6 grudnia 2010 r. do 2 grudnia 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str.3, 536) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, Gmina Pyrzyce tworzyła warunki sprzyjające rozwojowi 
przedsiębiorczości głównie poprzez realizację inwestycji poprawiających infrastrukturę Gminy 
oraz prowadzenie działań o charakterze informacyjno-konsultacyjnym. Podstawowym 
dokumentem strategicznym była Strategia Rozwoju Gminy Pyrzyce na lata 2015-2025, 
określająca m.in. cele strategiczne i operacyjne w zakresie rozwoju przedsiębiorczości.  

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

W badanym okresie Gmina realizowała zadania inwestycyjny wskazane w Strategii. Inwestycje 
infrastrukturalne przyniosły efekty mogące służyć poprawie warunków prowadzenia działalności 
gospodarczej m.in. poprzez zwiększenie sieci drogowej, wodno-kanalizacyjnej, oświetlenia 
ulicznego oraz budowę plaży i parkingów. Działania o charakterze szkoleniowo–informacyjnym 
w ramach Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Pyrzycka”, Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska 
Inicjatywa Rozwoju skierowane do przedsiębiorców umożliwiały pozyskanie informacji 
o możliwościach wsparcia finansowego ze środków europejskich przeznaczonych dla 
przedsiębiorców. Burmistrz Pyrzyc współpracowała z Powiatowym Urzędem Pracy w Pyrzycach 
oraz przedsiębiorcami w zakresie wzmacnia rynku pracy na obszarze Gminy. W latach 2014-
2016 w Gminie obowiązywały stawki podatku od środków transportu oraz podatku od 
nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą - niższe od stawek 
maksymalnych określonych w art. § 5 ust. 1 i 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych5.  
 

                                                      
1 Dalej: „NIK”. 
2 Dalej: „Urząd”. 
3 Dalej: „Burmistrz”. 
4 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. Okres objęty kontrolą: lata 2014-2017 (do czasu zakończenia czynności 
kontrolnych, a w przypadkach koniecznych badaniami zostały objęte zagadnienia wykraczające poza powyższe ramy 
czasowe).  

5 Dz. U. z 2016 r. poz. 716, ze zm. – dalej: „ustawa o podatkach i opłatach lokalnych”. 
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W okresie objętym kontrolą w Gminie nastąpiła poprawa niektórych wskaźników dotyczących 
rozwoju gospodarczego, m.in. wzrosła liczba nowo zarejestrowanych podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą (o 3,1%). 

Wskazać jednak należy, że pomimo obowiązku wynikającego z zapisów Strategii nie określono 
mierników pozwalających skutecznie monitorować postępy jej realizacji. W ocenie NIK, może 
to utrudniać monitorowanie postępu prac i ocenę ryzyka niepowodzenia przyjętych założeń, 
zwłaszcza w przypadku działań wieloletnich.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Gmina Pyrzyce położona jest w południowo-wschodniej części województwa 
zachodniopomorskiego na urodzajnej Równinie Pyrzyckiej (II klasa botaniczna6). Gmina zajmuje 
powierzchnię 20.500 ha (tj. 28,2% powierzchni Powiatu Pyrzyckiego), z tego: miasto Pyrzyce – 
3.900 ha (19%). Ma ona charakter rolniczy (87,5% powierzchni Gminy zajmują użytki rolne), lasy 
zajmują 1,4% jej powierzchni, obszary przemysłowe/gospodarcze 0,7%, a drogi gminne – 1,5%. 
Na terenie Gminy nie występują obszary skoncentrowanego przemysłu. Na terenie Gminy 
zarejestrowanych było 1.122 gospodarstw rolnych7 oraz 1.130 podmiotów gospodarczych8. 
(dowód: akta kontroli str. 320-322, 514) 

1. Warunki wspierania przedsiębiorczości w Gminie9 

1.1. W Urzędzie nie utworzono samodzielnej komórki organizacyjnej (stanowiska) 
odpowiedzialnej za realizację zadań dotyczących wspierania rozwoju przedsiębiorczości, 
współpracy i pomocy przedsiębiorcom na różnych etapach procesu inwestycyjnego, w tym 
obsługi inwestorów strategicznych. Zgodnie z obowiązującym regulaminem organizacyjnym 
Urzędu10, zadania dotyczące rozwoju i aktywizacji gospodarczej11 należały do właściwości 
Wydziału Organizacyjnego. Zadania w zakresie działalności gospodarczej, w tym wydawanie 
zaświadczeń o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej12, 
przypisano do zadań Urzędu Stanu Cywilnego. Zadnia dotyczące planowania przestrzennego 
należały do Wydziału Planowania, Inwestycji i Drogownictwa, a zadania z zakresu gospodarki 
gruntami, nieruchomościami i mieniem komunalnym – do Wydziału Nieruchomości i Środowiska. 
Zadania dotyczące działalności gospodarczej zostały przydzielone kilku pracownikom w ramach 
danego Wydziału, w zależności od zakresu zadań danej komórki organizacyjnej określonej 
w regulaminie organizacyjnym. Osobą odpowiedzialną za zadania w zakresie rejestracji, zmian, 
zawieszenia, wznowienia i wykreślenia z CEIDG był pracownik pełniący funkcję Kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego.  

(dowód: akta kontroli str. 21-56) 

Urząd nie prowadził ewidencji przedsiębiorców korzystających z pomocy osób zatrudnionych 
w ww. komórkach organizacyjnych (tj. w zakresie liczby obsługiwanych przez nich 
przedsiębiorców oraz liczby i zakresu spraw, które dotyczyły problematyki związanej z rozwojem 
przedsiębiorczości). 

                                                      
6 W ramach gruntów ornych wydziela się 9 klas bonitacyjnych, oznaczonych symbolami: I, II, III a, III b, IV a, IV b, V, VI 

i VIz. Klasa II – gleby orne bardzo dobre. 
7 Według stanu na 31.05.2017 r. 
8 Podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – status wpisu „Ilość 

wpisanych dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy” (stan na 18.09.2017 r.). 
9 W latach 2013-2016 Gmina Pyrzyce nie była kontrolowana przez organy kontroli w zakresie realizacji działań na 

rzecz wspierania przedsiębiorczości.  
10 Wprowadzony Zarządzeniem Burmistrza Pyrzyce Nr 341/2015 z 24 września 2015 r. w sprawie Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.  
11 M.in.: współdziałanie z lokalnymi samorządami gospodarczymi oraz innymi lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi 

instytucjami, firmami i osobami fizycznymi w zakresie wymiany myśli gospodarczej; wdrażanie przyjętych strategii 
rozwoju gospodarczego Gminy i kontrola ich osiągnięć; inicjowanie rozwiązań uchwałodawczych stwarzających 
warunki dla przedsiębiorców krajowych i zagranicznych.  

12 Dalej: „CEIDG”. 
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Urząd nie wprowadził schematu obsługi inwestora (uwzględniającego np. etap udzielenia 
informacji, przekazanie materiałów, pozyskanie informacji zwrotnej od potencjalnego inwestora, 
skrócenie toku procedur urzędowych).  

(dowód: akta kontroli str. 196-197, 537) 

Żadna z trzech komisji stałych powołanych w Radzie Miejskiej nie miała przypisanych wprost 
zadań dotyczących wspierania przedsiębiorczości i współpracy z przedsiębiorcami. 

(dowód: akta kontroli str. 15-20)  

1.2. W latach 2014-2017 (do lipca) narzędziem planistycznym i prawno-administracyjnym Gminy 
była Strategia Gminy Pyrzyce na lata 2015-2025 - przyjęta przez Radę Miejską w Pyrzycach 
w dniu 29.12.2015 r.13 oraz Program Rozwoju Lokalnego dla Gminy Pyrzyce na lata 2011-2020 
przyjęty w dniu 28.10.2010 r.14 

Program Rozwoju Lokalnego dla Gminy Pyrzyce15 został opracowany w 2010 roku i zakładał 
realizację zadań w latach 2011-2020. Miał służyć kompleksowemu rozpoznaniu stanu rozwoju, 
wyodrębnieniu uwarunkowań sprzyjających rozwojowi (szans) lub go ograniczających (zagrożeń) 
oraz określeniu mocnych i słabych stron Gminy w rywalizacji z innymi obszarami. Część 
diagnostyczna Programu obejmowała określone strefy życia społeczno-gospodarczego. Część 
zadaniowa zawierała wykaz projektów mogących się przyczynić do poprawy życia mieszkańców 
i podzielona była na projekty realizowane w latach 2011-2013 oraz latach 2014-2020. Celem 
głównym Programu było wzmocnienie udziału kapitału społecznego w zrównoważonym rozwoju 
Gminy. W Programie tym wyznaczono cele operacyjne w ramach pięciu celów strategicznych16 
ogólnopolskiej Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego na lata 2011-202017. Tylko jeden z pięciu 
celów strategicznych Programu (cel strategiczny nr 5, tj. utworzenie Spółdzielni Socjalnych18– formy 
prawnej podmiotu łączącego cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej), odnosił się 
pośrednio do tworzenia warunków i wspierania przedsiębiorczości.  
Wykaz przykładowych zadań wskazanych dla osiągnięcia celów strategicznych i operacyjnych 
określonych w Programie obejmował, m.in. tworzenie nowych miejsc pracy, wykorzystanie wód 
geotermalnych oraz rezerw ciepła, rozwój turystyki, realizację szczegółowych zadań w zakresie 
infrastruktury (uzbrojenia terenów inwestycyjnych oraz objętych planem zagospodarowania 
przestrzennego, wymianę sieci wodociągowej i ciepłowniczej).  
Program zawierał także szczegółowy wykaz zadań pn. „Plan przebudowy dróg oraz oświetlenia 
ulicznego w Gminie na lata 2014-2020” oraz „Plan inwestycji w latach 2014-2020”. W ramach 
Planu inwestycji określono szczegółowe zadania w zakresie infrastruktury na obszarze Gminy 
(takich jak: budowa plaży publicznej w Giżynie, rozbudowa sieci wodociągowej w Pyrzycach, 
termomodernizację budynków użyteczności publicznej, remont oświetlenia).  

Strategia Rozwoju Gminy Pyrzyce na lata 2015-2025, przyjęta w 2015 r.19 zawierała część 
diagnostyczną20 oraz analizę strategiczną kluczowych problemów (aktualnych i przyszłych, 
słabych i silnych stron Gminy oraz szans i zagrożeń21). W listopadzie 2015 r. wersja robocza 

                                                      
13 Uchwała nr XVI/137/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Strategii 

Rozwoju Gminy Pyrzyce na lata 2015-2025. 
14 Uchwała nr LXX/586/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Program 

Rozwoju Lokalnego dla Gminy Pyrzyce na lata 2011-2020. 
15 Zwany dalej: „Program” lub „Program Rozwoju Lokalnego” 
16 Tj. Zwiększenie kompetencji społecznych, kulturowych, medialnych i informacyjnych obywateli oraz instytucji (cel 

strategiczny nr 1); zwiększenie partycypacji oraz wpływu obywateli i społeczności na życie publiczne (cel 
strategiczny nr 2); poszerzenie przestrzeni dla wysokiej jakości aktywnej komunikacji (cel strategiczny nr 3); rozwój 
i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego (cel strategiczny nr 4); utworzenie Spółdzielni 
Socjalnych (cel strategiczny nr 5).  

17 Opracowanej w czerwcu 2010 r. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
18 Działalność spółdzielni miała na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności 

lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania i podtrzymania zdolności do samodzielnego 
świadczenia pracy na rynku pracy. 

19 Patrz przypis 13. 
20 Tj. charakterystykę demograficzną, gospodarkę i sytuację na rynku pracy, infrastrukturę techniczną i kondycje 

finansową Gminy Pyrzyce. 
21 Dalej: „analiza SWOT”. 
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Strategii była poddana konsultacjom społecznym w formie panelu dyskusyjnego władz 
samorządowych z udziałem mieszkańców, pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych 
Gminy. 

Analiza SWOT wykazała, że do słabych stron Gminy w 2015 r. zaliczono: brak pracodawców 
rozwijających zasoby ludzkie oraz kooperujących z lokalnymi podwykonawcami, brak silnej 
promocji Gminy oraz brak terenu pod inwestycje, brak aktualizacji Studium22, zły stan nawierzchni 
większości dróg oraz sieci wodno-kanalizacyjnej, brak skanalizowania terenów wiejskich, słaby 
dostęp do Internetu, mały zasób i niezadawalający stan techniczny mieszkań komunalnych. Jako 
zagrożenia dla Gminy wskazano postępujący odpływ mieszkańców i pracodawców oraz małe lub 
niewłaściwe wykorzystanie środków z funduszy Unii Europejskiej. 

Celem głównym Strategii było zapewnienie Gminie zrównoważonego rozwoju społeczno-
gospodarczego gwarantującego poprawę warunków i jakości życia lokalnej wspólnoty poprzez 
rozwój infrastruktury, wspieranie biznesu i inwestorów, w oparciu o potencjał, zasoby, talenty, 
wiedzę. Cele strategiczne i operacyjne uwzględniały rozwój przedsiębiorczości w Gminie. Na lata 
2015-2025 w Strategii wyznaczono dziewięć celów strategicznych, z których siedem niżej 
wymienionych wraz z celami operacyjnymi miał związek z poprawą warunków rozwoju 
gospodarczego. I tak:  
- tworzenie warunków rozwoju Gminy (cel strategiczny 1) – poprzez realizację 

m.in. następujących celów operacyjnych: realizacja inwestycji przy wykorzystaniu nakładów 
własnych i sukcesywnym pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych; ujednolicenie terenów Gminy 
poprzez aktualizację Studium oraz utworzenie i aktualizacje już istniejących miejscowych 
planów w celu efektywniejszego wykorzystania m.in. jej zasobów i walorów dla inwestycji, 
sektora handlu i usług oraz usług publicznych; utworzenie targowiska miejskiego w centrum 
miasta przy udziale środków zewnętrznych poprzedzone analizą urbanistyczną; 
przygotowanie jasnej i kompletnej oferty terenów przeznaczonych w Gminie pod inwestycje; 
podjęcie działań w celu realizacji długofalowego projektu utworzenia kompleksu basenowego 
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego; wspieranie przedsiębiorców rozszerzających 
swoją działalność w oparciu o system ulg od podatków i opłat lokalnych pozostających 
w gestii Gminy; zapewnienie pomocy formalno-prawnej przedsiębiorcom rozszerzającym 
swoją działalność; budowę Inkubatora Przedsiębiorczości; 

- rozwój mieszkalnictwa oraz poprawa infrastruktury społecznej (cel strategiczny nr 2) – 
poprzez m.in.: uzbrojenie terenów pod inwestycje mieszkaniowe; 

- rozwój mobilności i dostępności komunikacyjnej (cel strategiczny nr 3) - poprzez 
m.in. budowę, przebudowę, remont sieci dróg gminnych wraz infrastrukturą przy drogach; 

- poprawa jakości infrastruktury technicznej i wzrost wykorzystania energii przyjaznej 
środowisku (cel strategiczny nr 4) - poprzez m.in.: budowę, przebudowę, rozbudowę sieci 
kanalizacji sanitarnej i wodociągowej;  

- poprawa jakości edukacji, wsparcia dla rodzin w kształceniu dzieci (cel strategiczny nr 5) - 
poprzez m.in.: wykorzystanie obiektów edukacyjnych, w tym zwłaszcza świetlic, w godzinach 
popołudniowych;  

- ochrona środowiska, obszary wiejskie (cel strategiczny nr 8) – poprzez m.in.: inicjowanie 
gospodarstw wiejskich do działalności agroturystycznej, przetwórstwa rolno-spożywczego; 

- promocja Gminy (cel strategiczny nr 9) – poprzez m.in.: promowanie Gminy, jako miejsca, 
w które warto inwestować, kontynuować współpracę w tym zakresie z inwestorami 
prywatnymi (partnerstwo publiczno-prywatne). 

Dla żadnego z działań w ramach ww. celów operacyjnych nie określono terminu jego realizacji. 
Wdrażanie Strategii miało odbywać się poprzez projekty lub funkcjonalne programy działania. 
Zgodnie ze Strategią miała ona stanowić dokument otwarty. Sformułowane w dokumencie 
cele strategiczne i operacyjne nie stanowiły zamkniętego katalogu działań, który mógł być 
rozwijany i modyfikowany w zależności od możliwości jego realizacji oraz mógł podlegać 
aktualizacji w miarę potrzeb.  

(dowód: akta kontroli str. 214-258) 

                                                      
22 Tj. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – dalej: „Studium”.  
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Integralną częścią Strategii i instrumentem jej wdrażania była Wieloletnia Prognoza Finansowa23, 
zawierająca wykaz przedsięwzięć zaplanowanych przez Gminę do realizacji. W badanym okresie 
w WPF określono jedno działanie dla celu strategicznego nr 3 (tj. zadanie pn. „Przebudowa drogi 
gminnej w m. Giżyn”).  

 (dowód: akta kontroli str. 395-401) 

W sprawie ujęcia w WPF tylko jednego zdania dla realizacji celów strategicznych określonych 
w Strategii, Burmistrz wyjaśniła m.in: Wobec faktu trudnej sytuacji finansowej Gminy, po 
przeprowadzonej w 2013 roku restrukturyzacji długu, od roku 2014 budżet kolejnych lat oraz 
WPF jako dokument nierozłączny ujmuje zadania, do których jest między innymi dofinansowanie 
ze środków europejskich, budżetu państwa ewentualnie następuje ich kontynuacja z lat 
poprzednich.  

(dowód: akta kontroli str. 529-535) 

Gmina nie była zobowiązana i nie opracowała innych dokumentów o charakterze programowym 
bądź strategicznym określających zadania ukierunkowane na wspieranie przedsiębiorczości. 
W trakcie kontroli NIK, Gmina opracowywała dokument pn. Aktualizacja lokalnego programu 
rewitalizacji dla Gminy. Burmistrz wyjaśniła m.in., że: zakończony został etap konsultacji 
społecznych, które przeprowadzono w dniach:  5.06.2017 r. i 20.06.2017 r. Badania sondażowe 
skierowane zostały również do przedsiębiorców, którzy w formie ankiet składali wnioski 
o umieszczenie ich potrzeb, w poszczególnych działaniach rewitalizacyjnych. Po zakończeniu 
prac nad programem rewitalizacji, który obok Strategii stanowi, dokument o charakterze 
strategicznym, ze względu na możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne, podjęte zostaną 
działania zmierzające do opracowania programu wspierania przedsiębiorczości. 

(dowód: akta kontroli str. 57-71) 

1.3. Studium uchwalone w październiku 2001 r.24 było czterokrotnie aktualizowane, tj.: w 2010 r. 
oraz w latach 2015-2017, w zakresie zmiany przeznaczenia teren, m.in. pod funkcje zabudowy 
usługowej i mieszkaniowej, usług sportu i rekreacji; a także rozszerzenia przeznaczenia terenu 
o funkcję zaopatrzenia w ciepło i energię; budowę urządzeń i obiektów wykorzystujących 
biomasę do celów produkcji energii elektrycznej i ciepła (w 2015 r.) oraz wyznaczanie lokalizacji 
pod elektrownie wiatrowe w miejscowościach: Brzezin, Ryszewo, Turze, Młyny, Ryszewko, 
Żabów, Rzepnowo, Pyrzyce (w 2016 r.).  
Ocena jego aktualności25 dokonana w marcu 2017 r. wykazała m.in. brak aktualizacji pięciu 
z 12 obowiązujących planów miejscowych26 oraz że plany powinny zostać sporządzone dla 
terenów zabudowanych oraz zurbanizowanych, które wykazują największy ruch inwestycyjny; dla 
terenów presji inwestycyjnej w celu ograniczenia rozpraszania zabudowy (dla ochrony ładu 
przestrzennego i zachowaniem kontroli nad rozlewaniem się zabudowy na tereny ku temu 
niewskazane); dla terenów, dla których trzeba ograniczyć możliwość realizacji mieszania się 
funkcji konfliktowych (np. funkcji rozwoju dzielności gospodarczej i produkcyjnej z funkcja rozwoju 
osadnictwa). 

(dowód: akta kontroli str. 259-312) 

Burmistrz wyjaśniła m.in., że Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem obowiązującym od pięciu miesięcy, dlatego 
też Gmina sukcesywnie podejmować będzie działania w zakresie aktualizacji ww. planów 
i Studium w oparciu o posiadane środki finansowe, mając na uwadze także zmiany planistyczne, 
które mogą wynikać z zapowiadanych przepisów ustawy Kodeks Budowlany. Burmistrz wskazała, 

                                                      
23 Dalej: „WPF”. 
24 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/406/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2001 r. 
25 Uchwałą Nr XXXIV/291/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie aktualności Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego na terenie miasta i gminy Pyrzyce - stosownie do art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199. ze zm.). 

26 Wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej w Pyrzycach: Nr XXV/293/2000 z 30.11.2000 r.; Nr XXX/336/01 
z 29.03.2001 r.; Nr XXXII/363/01 z 31.05.2001 r.; Nr XXXVI/421/01 25.10.2001 r.; Nr XLIV/480/02 z 23.05.2002 r. 
oraz brak aktualizacji Studium zmienionego uchwałą Nr XVII/163/16 z 28.01.2016 r. (dotyczącą wyznaczenia 
terenów pod lokalizację elektrowni wiatrowych). 
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że Gmina Pyrzyce podjęła już pierwsze kroki w celu aktualizacji planów, zgodnie z podjętą w dniu 
17 marca 2016 r. przez Radę Miejską w Pyrzycach uchwałą Nr XIX/182/16 w sprawie 
opracowania planu dla działek (…) położonych obrębie geodezyjnym nr 8 m. Pyrzyce oraz w dniu 
28 stycznia 2016 r. uchwałą Nr XVII/164/16 - dla działek położonych w Pyrzycach w rejonie ulicy 
Stargardzkiej [obręb geodezyjny nr 9 m. Pyrzyce]. 

(dowód: akta kontroli str. 515-526) 

Według stanu na dzień 31.08.2017 r. Gmina posiadała 12 miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, które pokrywały 2,3% powierzchni Gminy (474,09 ha)27, z tego: 35,26 ha 
objętych planem stanowiło tereny gminne, a 438,83 ha – tereny prywatne.  
Najstarszy z obowiązujących planów został uchwalony 30.11.2000 r. W latach 2014-2017 
uchwalono jeden plan (z przeznaczeniem terenu na sady produkcyjne z dopuszczeniem 
zabudowy przetwórczej dla potrzeb prowadzonej działalności - 27 ha) oraz podjęto dwie uchwały 
w sprawie zamiany obowiązujących planów (tj. przeznaczenia terenu na budowę urządzeń 
i obiektów wykorzystujących biomasę do celów produkcji energii elektrycznej i ciepła – 2,205 ha 
oraz na zabudowę usługową: handlowo-gastronomiczną – 0,12 ha).  
Łącznie w dziewięciu z 12 obowiązujących planów zostały uwzględnione tereny pod działalność 
gospodarczą, które stanowiły około 30,5% obszaru objętego planami (tj. 144,75 ha, z tego: 
11,83 ha tereny gminne, 132,02 ha tereny prywatne). Obowiązujące plany zostały udostępnione 
na stronie BIP Urzędu Gminy.  
Według dokonanej oceny aktualności Studium - siedem z 12 obowiązujących planów było 
zgodnych ze Studium, a pięć - niezgodnych z ustaleniami Studium, m.in. z powodu sporządzenia 
i uchwalenia planów przed wprowadzeniem Studium. 

(dowód: akta kontroli str. 263-314) 

W sprawie objęcia planami obszaru 2,3% Gminy, Burmistrz wyjaśniła, że: w związku z wejściem 
w życie w roku 2003 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. część 
miejscowych planów utraciło ważność. Mała ilość planów oraz nieaktualność dokumentów 
planistycznych wiąże się również ze zmianą przepisów odrębnych oraz prawa miejscowego, 
z zagospodarowywaniem terenów na podstawie decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu, ze zmianą uwarunkowań, które były podstawą do ustalenia polityki 
przestrzennej gminy, zmianą polityki gminy - powstaniem nowych potrzeb i aspiracji oraz długi 
proces uchwalania planów w przeciwieństwie do wydania decyzji administracyjnej w zakresie 
ustalenia warunków zabudowy czy celu publicznego, a także ze względu na ograniczone środki 
finansowe, jakie były przeznaczane na utworzenie miejscowych planów. 

(dowód: akta kontroli str. 492-496) 

W sprawie przydatności planów dla stwarzania warunków do działalności przedsiębiorców na 
obszarze Gminy, Burmistrz wyjaśniła m.in., że: plany w większości wymagają zmiany 
dostosowania ich do obowiązujących przepisów.  

(dowód: akta kontroli str. 492-494) 

W okresie objętym kontrolą przedsiębiorcy z terenu Gminy zgłosili łącznie 20 wniosków o zmianę 
planów, w tym także Studium: w 2014 r. – sześć, w 2015 – cztery, w 2016 r. – siedem i w 2017 r. 
(do 31.08.) – trzy. 
Osiem wniosków dotyczyło zmiany przeznaczenia terenu na cele związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, w tym: trzy wnioski - pod budowę elektrowni wiatrowych, jeden - na 
cele usługowo-mieszkaniowe oraz cztery - na cele handlowe. Gmina przystąpiła do zmiany 
planów pod budowę elektrowni wiatrowych, zmiany przeznaczeniu terenu na cele usługowo-
mieszkaniowe i w dwóch przypadkach na cele handlowe (w pozostałych dwóch przypadkach 
odmówiono wnioskodawcom zmiany planu: w jednym przypadku - z uwagi na brak planu na 
wnioskowanym terenie, w drugim przypadku – z uwagi na przeznaczenie w planie pod tereny 
zielone terenu określonego we wniosku).  

(dowód: akta kontroli str. 315-319) 

                                                      
27 Całkowita powierzchnia Gminy wynosiła 20.500 ha. 
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1.4. W latach 2014-2017 (do 31 maja) Gmina podejmowała działania w celu pozyskania 33,16 ha 
terenów od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Szczecinie28: w 2014 r. – 
0,53 ha pod budowę mieszkań, 2016 r. – 31,93 ha pod zabudowę wielofunkcyjną (turystykę, 
rekreację, sport) i w 2017 r. – 0,700 ha pod drogę w celu zmniejszenia ruchu samochodów na 
obszarze miasta. Do dnia zakończenia kontroli NIK (20.09.2017 r.) trwały uzgodnienia, dotyczące 
m.in. zmiany przeznaczenia zagospodarowania terenu. Gmina nie korzystała z możliwości 
pozyskiwania gruntów od prywatnych właścicieli terenów pod realizację inwestycji gminnych, 
tj. pod budowę dróg i obiektów użyteczności publicznej.  

(dowód: akta kontroli str. 179) 

Burmistrz wyjaśniła: Gmina Pyrzyce jest zainteresowana pozyskaniem terenów na rozwój 
przedsiębiorczości, ale ma ograniczone prawa z nabyciem, ponieważ jest obszarem typowo 
rolniczym, 87,53% terenu zajmują użytki rolne, przeważają gleby dobre i bardzo dobre, 
powstają coraz liczniejsze gospodarstwa rolne wielkoobszarowe. Na terenie Gminy duży 
obszar terenu posiada ANR, która wydzierżawia rolnikom grunty na poszerzenie gospodarstw. 
Cena zakupu za 1 ha ziemi waha się w granicach od 50.000 zł do 80.000 zł. Gmina nie 
posiada takich środków finansowych, aby pozyskać grunt od prywatnych właścicie li 
i przeznaczyć go pod inwestycję dla przedsiębiorców.  

(dowód: akta kontroli str. 515-526) 

1.5. W latach 2014–2017 (do 31 sierpnia) tereny Gminy nie należały do specjalnej strefy 
ekonomicznej29. Od 1999 r. Gmina podejmowała działania w celu przejęcia od ANR 
nieruchomości niezabudowanych o łącznej powierzchni użytkowej 18,93 ha z przeznaczeniem na 
utworzenie SSE. W dniu 29.05.2003 r. Rada Miejska w Pyrzycach podjęła uchwałę Nr X/76/03 
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej S.A. W dniu 27.10.2005 r. uchwalono plan30 dla terenów w obrębie Ryszewko 
i Nieborowo, wprowadzając dla tego obszaru funkcję na cele związane z działalnością 
produkcyjną, składowaniem, magazynowaniem i usługami. 

(dowód: akta kontroli str. 162-178, 207-213, 527-528) 

Burmistrz wyjaśniła m.in.: ANR uzależniała przekazanie nieruchomości od przygotowania 
stosownej dokumentacji: zmiany planu – z dotychczasowej funkcji rolniczej na funkcję „usługi, 
przemysł, rzemiosło” (…) w kwietniu 2017 r. ponownie przystąpiono do rozmów w celu 
utworzenia podstrefy. W dniu 8.03.2017 r. z inicjatywy Burmistrz Pyrzyc odbyło się spotkanie 
z Prezesem oraz Wiceprezesem Zarządu Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej S.A. w sprawie utworzenia na terenie Gminy podstrefy na ww. działkach oraz 
nieruchomościach przyległych stanowiących własność rolników indywidualnych. W ślad za 
spotkaniem wystosowane zostało pismo do Dyrektora ANR z prośbą o nieodpłatne przekazanie 
na rzecz Gminy Pyrzyce ww. nieruchomości. W dniu 17.07.2017 r. wniosek Gminy uzyskał 
akceptację, ANR określiła zakres zadań do wykonania przez Gminę, które sukcesywnie 
realizujemy. 

(dowód: akta kontroli str. 527-528) 

1.6. W okresie objętym kontrolą Gmina nie realizowała inwestycji służących wyłącznie 
przedsiębiorcom. Na terenie Gminy realizowane były inwestycje, określone w Strategii oraz 
Programie Rozwoju Lokalnego, w ramach szczegółowych zadań określonych w WPF i uchwałach 
budżetowych. Na terenie Gminy przeprowadzono inwestycje infrastrukturalne mogące służyć 
poprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej lub podnoszeniu ich atrakcyjności 
dla potencjalnych inwestorów, takich jak: budowa i przebudowa dróg, budowa parkingu 
zlokalizowanego przy dwóch bankach i lokalach handlowych, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, 

                                                      
28 Dalej: „ANR” działająca do 31.08.2017 r. – na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U., poz. 624 ze zm.). Od 01.09.2017 r. 
rozpoczął działalność Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 

29 Dalej; „SSE”.  
30 Uchwałą Nr XLII/346/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów w obrębie Ryszewko i Nieborowo w gminie Pyrzyce. 
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termomodernizacja budynku użyteczności publicznej31. Gmina nie realizowała inwestycji 
w zakresie uzbrajania nowych terenów (w 2015 r. przygotowano dokumentacją dotyczącą 
uzbrojenia ulicy Lipiańskiej w Pyrzycach). 

(dowód: akta kontroli str. 324, 386-418) 

Do czasu zakończenia kontroli, tj. do 20.09.2017 r., Gmina dysponowała infrastrukturą 
wodociągową (122 km2), z której korzystało 95,7% mieszkańców32, a także siecią kanalizacyjną 
(41,6 km2), z której korzystało 74,3% mieszkańców33. Na terenie Gminie długość dróg 
wojewódzkich wynosiła - 42,94 km, dróg wewnętrznych – 36,50 km, a dróg gminnych - 30,64 km.  

 (dowód: akta kontroli str. 320-321) 

1.7. Zasady najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy regulowała uchwała Rady 
Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania 
gminnym zasobem nieruchomości34, w której określono m.in., że przy sprzedaży lokali 
użytkowych wraz z gruntem niezbędnym do prawidłowego korzystania z tych nieruchomości, 
Burmistrz uprawniony jest do zaliczenia, na wniosek nabywcy, na poczet ceny lokalu (budynku) 
nakładów poniesionych na przedmiot najmu, z zachowaniem poniższych zasad: nakłady 
poniesiono za zgodą wynajmującego i nie zostały uprzednio rozliczone oraz kwota nakładów 
zaliczonych na poczet ceny nabycia nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej przyrostowi 
wartości nieruchomości po modernizacji. 

W latach 2012-2017 Burmistrz zarządzeniami ustalał stawki czynszu za dzierżawę i najem 
nieruchomości stanowiących własność Gminy. Nie określono w nich preferencyjnych stawek 
czynszu najmu i dzierżawy dla przedsiębiorców. W 2014 r. Gmina zwarła 17 umów najmu 
i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy, w 2015 r. – 11, w 2016 r. – osiem 
i w 2017 r. (do 30.06.) – 10.  
Badanie 10 umów35, w tym pięciu - dotyczących najmu i dzierżawy (wraz z aneksami) oraz pięciu 
- dotyczących sprzedaży nieruchomości wykazało, że Gmina nie stosowała wobec 
przedsiębiorców preferencyjnych stawek najmu/dzierżawy oraz zniżek przy sprzedaży 
nieruchomości.  
Badanie pięciu umów sprzedaży nieruchomości wykazało, że w jednym przypadku zaliczono 
nakłady na remont i modernizację budynku na poczet ceny nabywanej nieruchomości, 
tj. 294.000 zł, co stanowiło 43% wartości rynkowej nabywanej nieruchomości (687.000 zł). 
Rozliczenie nakładów poniesionych na nieruchomość było przeprowadzone zgodnie z zasadami 
określonymi w § 8 ww. uchwały Rady Miejskiej w Pyrzycach nr XXVII/282/12 z dnia 27 września 
2012 r. W pozostałych czterech przypadkach nie zachodziły okoliczności zaliczenia poniesionych 
nakładów na poczet ceny nabywanej nieruchomości.  
W okresie objętym kontrolą Gmina wynajmowała cztery posiadane lokale użytkowe, które 
przeznaczone były na działalność gospodarczą prowadzoną przez przedsiębiorców oraz 
wydzierżawiała grunty m.in. pod pawilony handlowe i usługowe oraz składy. 

(dowód: akta kontroli str. 326-371, 538-546) 

1.8. W latach 2014-2017 na terenie Gminy obowiązywały niższe stawki podatku od środków 
transportowych oraz podatku od nieruchomości - gruntów i budowali związanych z prowadzoną 
działalnością gospodarczą - od stawek maksymalnych określonych w art. 5 ust. 1 i 10 ust. 1 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.  

(dowód: akta kontroli str. 372-376) 

Burmistrz wyjaśniła, że: być może niższe podatki mają wpływ na zwiększenie podmiotów 
gospodarczych o charakterze lokalnym. W latach 2014–2017 (do końca sierpnia br.) otworzyło 
działalność bądź rozbudowało siedem podmiotów. W podatku od środków transportowych 

                                                      
31 W których pomieszczenia zostały wydzierżawione przedsiębiorcy pod działalność gospodarczą.  
32 W tym w mieście 96,7%, a na obszarze wiejskim – 94,8%. 
33 W tym w mieście 98,1%, a na obszarze wiejskim – 35,9%. 
34 Nr XXVII/282/12. 
35 Wybranych w sposób losowy. 
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nastąpił wzrost w poszczególnych lat w osobach fizycznych prowadzących działalność natomiast 
spadek w osobach prawnych. 

(dowód: akta kontroli str. 529-535) 

W okresie objętym kontrolą nie ustalono dla przedsiębiorców działających na terenie Gminy 
preferencyjnych stawek podatku od nieruchomości i ulg podatkowych, poza możliwością 
zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie nowych 
inwestycji na trenie Gminy Pyrzyce36. W latach 2015-2017 podmioty gospodarcze nie korzystały 
ze zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. 

(dowód: akta kontroli str. 372-385, 532) 

Burmistrz wyjaśniła, że: w badanym okresie nie stosowała instrumentu ulg i zwolnień wobec 
przedsiębiorców, ponieważ w swoich zasobach nie dysponuje nieruchomościami, które byłby dla 
nich atrakcyjne pod względem wielkości oraz klasy bonitacyjnej. Rolnictwo stanowi wiodącą 
funkcję w gminie, z tego też powodu gmina ma ograniczone możliwości pozyskania 
odpowiednich nieruchomości. Struktura własnościowa gruntów obejmujących obszar gminy 
Pyrzyce również ogranicza możliwości pozyskania nieruchomości. Obecnie prowadzone są prace 
planistyczne obejmujące swoim zasięgiem wprowadzenie nowych funkcji zagospodarowania 
nieruchomości. Grunty położone w obrębie nr 8 miasta Pyrzyce objęte są dodatkowo ochroną 
konserwatora, co również wyklucza możliwość przeznaczenia ich na cele działalności 
gospodarczej. Obecnie stosujemy w Gminie Pyrzyce obniżkę ceny wynikającą bezpośrednio 
z ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z obniżki cenowej 
ustalanej odrębnie dla każdej nieruchomości. Jej wysokość uzależniona jest od ilości 
przeprowadzonych przetargów. Maksymalnie może ona wynosić 50% ceny wywoławczej. 

(dowód: akta kontroli str. 492-496)  

1.9. W okresie objętym kontrolą Gmina nie realizowała inwestycji w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego w związku ze wspieraniem przedsiębiorczości. W dniu 24.02.2014 r. 
Gmina podpisała list intencyjny na wniosek przedsiębiorcy w celu opracowania koncepcji 
(pomysłu i idei) oferty inwestycyjnej polegającej na budowie centrum rehabilitacyjno-
rekreacyjnego wraz z usługami handlu i sportu. Oferta została przygotowana przez 
przedsiębiorcę i zaakceptowana przez Gminę. Realizacja inwestycji do czasu zakończenia 
kontroli NIK (tj. 20.09.2017 r.) nie została rozpoczęta przez przedsiębiorcę.  

(dowód: akta kontroli str. 180-189, 325) 

Burmistrz wyjaśniła, że inwestycja nie została zrealizowana z uwagi na brak inwestora. 
W związku z tym, że nie pojawili się inni inwestorzy oprócz Gminy Pyrzyce i Pani (…), strony 
z braku środków finansowych odstąpiły od realizacji przedsięwzięcia. 

 (dowód: akta kontroli str. 521, 529-535) 

1.10 W ramach działań Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Pyrzycka”37 i Stowarzyszenia „WIR” – 
Wiejska Inicjatywa Rozwoju oraz projektu partnerskiego – „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków 
Wsparcia Ekonomii Społecznej”38, Gmina realizowała zadania szkoleniowo-informacyjne, 

                                                      
36 Na podstawie uchwały Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zwolnień 

od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji na terenie Gminy 
Pyrzyce.  

37 Dalej: „LGD”. 
38 Uchwałą Nr XXIII/217/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do projektu partnerskiego pod nazwą: 

„Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla 
regionu stargardzkiego”, „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego”, „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Ekonomii Społecznej - 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego” „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Ekonomii 
Społecznej - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecineckiego" - w ramach regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Włączenie 
Społeczne, Działanie 7.3 „ Wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji 
wspierających ekonomię społeczną zgodnie z krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz uchwałą Nr 
XXIII/217/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia projektu partnerskiego pod nazwą: „Sieć 
Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu 
w regionie szczecińskim”, „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej w regionie szczecineckim”, „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Ekonomii Społecznej - 
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skierowane do społeczności lokalnej, w tym także do przedsiębiorców prowadzących 
lub zainteresowanych uruchomieniem działalności gospodarczej na terenie Gminy.  

Od 2009 r. Gmina była członkiem Stowarzyszenia LGD39 (działającego na obszarze 3 gmin: 
Dolice, Pyrzyce, Warnice). Do zasadniczych celów LGD należało działanie na rzecz wspólnego 
dobra lokalnej społeczności, dla grup, które mogły stanowić czynnik przyspieszonego rozwoju, 
oraz dla grup i obszarów zaniedbanych, poprzez realizację zadań/przedsięwzięć w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach osi LEADER40. W latach 
2012-2015 Gmina podjęła działania na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców 
m.in.: doposażała i budowała place zabaw, remontowała świetlice wiejskie oraz oznakowała 
obszar Miasta i Gminy Pyrzyce objętego Lokalną Strategią Rozwoju41. Na stronach internetowych 
Urzędu zamieszono dwa ogłoszenia o naborach do działań PROW skierowanych 
do mieszkańców i przedsiębiorców, m.in. małe projekty Osi 3, „Odnowa i Rozwój Wsi”, 
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. 

Od 2015 r. Gmina Pyrzyce była członkiem Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju42, 
którego celem było m.in. opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju i uzyskanie dofinasowania na 
jej wdrożenie w ramach inicjatywy LEADER – PROW (Działanie „Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego”). Gmina zgłosiła dwa projekty w ramach działań zawartych w Lokalnej Strategii 
Rozwoju: „Rewitalizacja terenów przy murach obronnych” (w latach 2017-2018) i „Rewitalizacja 
terenu wokół jeziora w miejscowości Giżyn” (w latach 2018-2020).  

(dowód: akta kontroli str. 99-107, 126-160, 196-199, 534-535) 

Burmistrz wyjaśniła, że w sprawie projektu „Rewitalizacja terenów przy murach obronnych odbyły 
się konsultacje i została opracowana koncepcja dotycząca wyboru wariantu w zakresie 
rewitalizacji terenu przy murach obronnych. Kolejnym etapem będzie złożenie wniosku na 
dofinansowanie niniejszego zadania (…) termin składania wniosków, tj.: od 7.09.2017 r. 
do 06.10.2017 r.  Odnośnie działania „Rewitalizacja terenu wokół jeziora w miejscowości Giżyn” 
nie został ogłoszony konkurs przez Stowarzyszanie „WIR”. 

(dowód: akta kontroli str. 515-526) 

W 2016 r. Gmina przystąpiła do projektu partnerskiego „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków 
Wsparcia Ekonomii Społecznej”43, której celem było realizowanie działań/zadań w ramach 
regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, 
Priorytet VII Włączenie Społeczne44 W ramach projektu Gmina oraz partnerzy projektu 
organizowali wyjazdy szkoleniowe dla członków spółdzielni społecznych w celu poznania dobrych 

                                                                                                                                               
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim” „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Ekonomii 
Społecznej - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie koszalińskim" - w ramach regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Włączenie Społeczne, 
Działanie 7.4 „Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie 
przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych).  

39 Uchwała Nr XXXVII/313/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy 
Pyrzyce do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Pyrzyckiej: Wdrażającego Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach osi LEADER. 

40 Dalej: „PROW”. 
41 Zadanie polegało na wykonaniu i montażu: 4 sztuk tablic powitalnych (lokalizacja: granice administracyjne miasta), 

3 sztuk tablic informacyjnych typu pylon (lokalizacja: centrum miasta), 6 sztuk tablic informacyjno–turystycznych 
(lokalizacja: Giżyn, Mielęcin, Mechowo, Żabów, Brzesko, Pyrzyce – ul. Mickiewicza). Tablice informacyjno– 
turystyczne zostały ustawione w centralnym punkcie wsi i zawierały informacje na temat wsi. Na tablicy naniesiona 
była mapa Gminy z zaznaczoną na niej miejscowością, a także informacja na temat wsi i okolicy (na temat 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz działalność kulturowa wsi, np. zespoły śpiewacze i inne działalności 
świadczące o tożsamości lokalnej.  

42 Uchwała Nr VII/55/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie do Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Dalej: „Stowarzyszenie <<WIR>>”.  

43 Dalej: „SZOWES”. 
44 W ramach dwóch działań: Działanie 7.3. „Wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia 

potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii 
Społecznej oraz Działanie 7.4. „Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, m.in. poprzez wsparcie na 
tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych)”. 
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praktyk tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (w tym spółdzielni 
socjalnych) oraz udzielano pomocy w aplikowaniu o środki finansowe z „Programu społecznik”.  

(dowód: akta kontroli str. 190-199) 

W dniu 28.03.2017 r. Gmina współorganizowała I Forum Przedsiębiorczości – Finansów- 
Inwestycji, które skierowane było do przedsiębiorców w sprawie prawnych możliwości ubiegania 
się o dofinansowanie działalności gospodarczej ze środków Unii Europejskiej. W ramach forum 
prowadzono konsultacje i doradztwo tematyczne, m.in. z zakresu pozyskiwania środków 
zewnętrznych, prawa pracy, itp. W zakresie działań wspierających przedsiębiorców, Gmina 
współpracowała także z Powiatowym Urzędem Pracy w Pyrzycach45. Pomoc Urzędu w zakresie 
rekrutacji i szkolenia pracowników z terenu Gminy obejmowała m.in. umieszczanie ogłoszeń 
i informacji o naborze pracowników na stronie internetowej Gminy.  

(dowód: akta kontroli str. 426-432)  

W okresie objętym kontrolą Gmina nie współpracowała i nie wspierała organizacji pozarządowych 
działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Burmistrz wyjaśniła, że Gmina współpracuje ze 
stowarzyszeniami prowadzącymi działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu, kultury 
i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa, edukacji i oświaty, przeciwdziałania 
patologiom społecznym. 

(dowód: akta kontroli str. 128) 

1.11. Gmina nie była zobowiązana i nie powołała oraz nie współuczestniczyła w powołaniu 
instytucji otoczenia biznesu, takich jak np. fundusz poręczeń kredytowych, czy fundusz 
pożyczkowy. W latach 2014-2017 (do 21 maja) Gmina nie udzielała poręczeń, gwarancji 
i pożyczek przedsiębiorcom. W okresie objętym kontrolą Gmina nie planowała w budżecie 
środków finansowych na powyższy cel. 

(dowód: akta kontroli str. 108-123) 

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

(dowód: akta kontroli str. 128) 

Burmistrz wyjaśniła, że z uwagi na trudną sytuację finansową Gminy (w efekcie przeprowadzonej 
restrukturyzacji długu w roku 2013) nie były podejmowane działania w celu przygotowania oferty 
wsparcia dla początkujących przedsiębiorców w postaci bezzwrotnych pożyczek. 

 (dowód: akta kontroli str. 128,  523)  

1.12. Na portalu internetowym Gminy46 w zakładce „Dla inwestorów” znajdowały się: informacje dla 
przedsiębiorców o obowiązującym prawie dotyczącym prowadzenia działalności gospodarczej, 
wykaz miejscowych planów, baza firm oraz zakładka „oferta inwestycyjna”. Gmina zamieszczała 
ofertę inwestycyjną związaną z promowaniem Gminy i zachęcaniem potencjalnych inwestorów 
do zakładania działalności gospodarczej na jej terenie poprzez sprzedaż gminnych nieruchomości 
(m.in. oferta zamieszczona w 2016 r. dotyczyła sprzedaży nieruchomości z przeznaczeniem pod 
zabudowę mieszkaniowo-usługową - 7,99 ha; mieszkaniową – 0,80 ha i grunty rolne – 2,68 ha. 
W wyniku podjętych działań sprzedano jedną działkę pod zabudowę usługową 0,86 ha i jedną – 
pod zabudowę mieszkaniową 0,12 ha). 
Na stronie internetowej Gminy zamieszczano informacje dotyczące bieżących ofert i działań 
skierowanych do przedsiębiorców organizowanych przez różne podmioty (m.in. LGD, 
Stowarzyszenie „WIR”), w tym różnych formach pomocy/projektów skierowanych pośrednio lub 
bezpośrednio do przedsiębiorców, m.in.: w 2014 r. - informację o odbywającym się w Starostwie 
Powiatowym w Pyrzycach dyżurze specjalistów do spraw Funduszy Europejskich mających na celu 
informowanie mieszkańców o możliwościach ubiegania się dofinasowanie ze środków Unii 
Europejskiej; w latach 2014-2017 o możliwościach składania wniosków w ramach PROW 
(np. Działania: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”); spotkaniach 

                                                      
45 Dalej: „PUP”. 
46 www.pyrzyce.um.gov.pl. 

http://www.pyrzyce.um.gov.pl/
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z przedsiębiorcami, w związku z ubieganiem się przez Gminę dofinasowania na przebudowę 
sieci kanalizacyjnej i deszczowej wraz z przebudową drogi. 

(dowód: akta kontroli str. 419-466, 523-524) 

1.13. W sprawie podejmowania przez Gminę działań w celu pozyskania nowych inwestorów, 
w tym spoza terenu Gminy, Burmistrz wyjaśniła m.in., że Gmina podejmowała i podejmuje 
działania w zakresie pozyskania inwestorów, w tym: przejęcie od ANR nieruchomości 
niezabudowanych o łącznej powierzchni użytkowej 18,93 ha z przeznaczeniem na utworzenie 
SSE (…); w dniu 24.02.2014 r. podpisany został list Intencyjny (…) dotyczący podjęcia działań 
w zakresie opracowania koncepcji (pomysłu i idei) oferty inwestycyjnej na przygotowanie 
do realizacji (…) przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum rehabilitacyjno-
rekreacyjnego wraz z usługami handlu i sportu; w dniu 29.01.2015 r. Rada Miejska w Pyrzycach 
uchwaliła zmiany do Studium w zakresie rozszerzenia dotychczasowej funkcji działki (…) 
położonej w obrębie nr 3 miasta Pyrzyce z zaopatrzenia w ciepło i energię o budowę urządzeń 
i obiektów wykorzystujących biomasę do celów produkcji energii elektrycznej i ciepła.  

(dowód: akta kontroli str. 129) 

Burmistrz wyjaśniła m.in., że działania promocyjne realizowane były poprzez: konferencje 
Burmistrza Pyrzyc (w roku 2016 odbyły się trzy konferencje prasowe47; w roku 2017 odbyły się 
cztery konferencje prasowe48), publikację biuletynu, spotkania noworoczne49, emisja nagrań 
ze spotkań - TVK AURA.  

(dowód: akta kontroli str. 515-526) 

1.14. W okresie objętym kontrolą na terenie Gminy zlokalizowana była szkoła zawodowa – 
pn. Zespół Szkół Nr 2 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach50, składający 
się z Branżowej Szkoły Zawodowej I stopnia (w której realizowano kształcenia na dwóch 
kierunkach: mechanik pojazdów samochodowych i kucharz) oraz Technikum (na pięciu 
kierunkach kształcenia: technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa 
i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ekonomista i technik informatyk).  
W okresie objętym kontrolą Burmistrz Pyrzyce podejmowała współpracę z PUP na rzecz 
wspierania rozwoju przedsiębiorczości, rynku pracy i kierunków kształcenia. W dniu 8.04.2015 r. 
powołano Burmistrza Pyrzyc do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy na czteroletnią kadencję. 
Przedmiotem posiedzeń ww. Rady była m.in.: analiza aktualnej sytuacji na rynku pracy, 
opiniowanie podziału środków finansowych Funduszu Pracy oraz opiniowanie nowych kierunków 
kształcenia zawodowego z Zespole Szkół (tj. rozszerzenia oferty edukacyjnej od roku szkolnego 
2016/2017 kierunków kształcenia o technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki; technik logistyk; 
kierowca mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych). 
Powiatowa Rada Rynku Pracy analizowała podejmowane przez PUP działania w ramach giełdy 
i tragów pracy. W opinii Rady pracodawcy korzystali z instrumentu staży zawodowych, jednak 
sporadycznie utrzymywali zatrudnienie stażystów, nawet kosztem odmowy współpracy przez 
okres kolejnych 24 miesięcy. 

 (dowód: akta kontroli str. 72-98) 

                                                      
47 Odbyły się w dniach: 15.01. 2016 r (konferencja dotyczyła podsumowania roku 2015 oraz założeń budżetu na 

2016 r. Konferencja dotyczyła świadczenia 500+, zmian w budżecie Gminy Pyrzyce, spraw bieżących oraz 
nagrodzonego projektu Geotermii Pyrzyce pt. „Demonstracja nowatorskiej technologii poprawy chłonności warstwy 
złożowej wód geotermalnych” realizowanego w latach 2012-2014); 22.03.2016 r. (konferencja dotyczyła 
52. Centralnych Uroczystości Dni Olimpijczyka); 01.07.2016 r. (konferencja dotyczyła tematów posesyjnych: 
absolutorium- wykonanie budżetu za rok 2015 oraz pozyskanych środków zewnętrznych do czerwca 2016 roku). 

48 Odbyły się w dniach: 07.02. 2017 r. (konferencja dotyczyła I Pyrzyckiej Szybkiej Dychy); 05.05.2017 r. (konferencja 
dotyczyła podsumowania roku 2016 (budżet Gminy Pyrzyce), planowanych zadań, inwestycji oraz wniosków na 
2017 r., sieć oświaty w Gminie Pyrzyce po reformie; 31.05.2017 r. (konferencji dotyczyła omówienia harmonogramu 
wdrażania i realizacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce na 2018 r., zaproszenia na XXXVII Międzynarodowy 
Festiwal Pyrzyckie Spotkania z Folklorem; 07.07.2017 r. (konferencja dotyczyła podziękowania 
za 37. Międzynarodowy Festiwal Pyrzyckie Spotkania z Folklorem; realizacji budżetu za 2016 roku). 

49 Odbyły się w dniach: 24.01.2014 r.; 09.01.2015 r.; 29.01.2016 r.; 27.01.2017 r. - według listy zaproszonych było 
375 osób (w tym 60 przedsiębiorców).  

50 Dalej: „Zespół Szkół”. 
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W dniu 20.06.2016 r. Gmina przystąpiła51 do realizacji projektu partnerskiego „Pakiety 
zatrudnieniowe w Polsce” (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego). Celem projektu była poprawa 
sytuacji na rynku pracy bezrobotnych powyżej 50 roku życia poprzez adoptowanie niemieckiego 
modelu Paktów Zatrudnieniowych (tj. stosowania zasad współpracy pomiędzy podmiotami 
o kluczowym znaczeniu dla aktywizacji zawodowej osób powyżej 50 roku życia, funkcjonujących 
na terenie jednej lub kilku jednostek samorządu terytorialnego).  

 (dowód: akta kontroli str. 200-202, 439) 

W sprawie prowadzenia przez Gminę badań i zbierania informacji odnośnie oczekiwań 
mieszkańców w zakresie poprawy warunków ich życia, planowania rozwoju Gminy, w tym 
rozwoju przedsiębiorczości, Burmistrz wyjaśniła m.in, że takie działania były podejmowane (…) 
podczas opracowywania dokumentów strategicznych takich jak: Aktualizacja Lokalnego 
Programu Rewitalizacji52 (…), Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy (…). 

(dowód: akta kontroli str. 57, 529-535) 

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 opracowanej przez Gminę 
Strategii wskazane zostały cele operacyjne dotyczące rozwoju przedsiębiorczości. Gmina 
podejmowała działania doradczo-informacyjne w ramach LGD, Stowarzyszenia „WIR” oraz 
projektu partnerskiego SZOWES. Poprzez stronę internetową Gminy, zapewniono dostęp do 
aktualnych informacji o bieżących projektach skierowanych do przedsiębiorców. 

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

2.1. W Strategii i Programie Rozwoju Lokalnego nie wskazano podmiotów odpowiedzialnych 
za ich realizację oraz za proces monitorowania i kontroli. Urząd nie wyznaczył stanowiska 
lub komórki do prowadzenia monitoringu i oceny efektów działań/zadań podejmowanych 
w ramach celów dotyczących wspierania przedsiębiorczości.  

W Strategii (pkt 3.6. pn. Monitorowanie strategii) określono, że w celu utworzenia nadzoru 
i kontroli nad jej realizacją, dla każdego celu strategicznego, należało opracować zestaw kilku 
obiektywnych mierników pozwalających skutecznie monitorować postępy w jej realizacji. Miał on 
głównie polegać na kontroli postępu realizacji poszczególnych projektów, obserwacji i ocenie 
stanu zaawansowania projektów umożliwiającej identyfikację trudności w ich realizacji. 
Monitoring miał umożliwiać: korygowanie działań, jeśli nie przynoszą zamierzonych efektów oraz 
reagowanie na zmiany sytuacji strategicznych. W Programie Rozwoju Lokalnego nie wskazano 
zasad monitorowania i oceny efektów realizowanych projektów oraz zadań dla poszczególnych 
celów strategicznych.  

(dowód: akta kontroli str. 217-258) 

W badanym okresie Gmina nie posiadała dokumentów świadczących o prowadzonym 
monitoringu realizacji celów Strategii i Programu Rozwoju Lokalnego.  

(dowód: akta kontroli str. 124, 527) 

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

                                                      
51 Na podstawie uchwały Nr XXIII/229/2016 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2016 r.  
52 W dniu 5 i 20 czerwca 2017 roku odbyły się spotkania z mieszkańcami Gminy Pyrzyce oraz przedsiębiorcami, którzy 

składali własne projekty do ujęcia w programie; w dniach od 31 sierpnia do 6 września 2017 roku przeprowadzone 
zostały elektroniczne konsultacje społeczne, informacja została umieszczona na stronie internetowej Urzędu. 
Wpłynęły 3 wnioski z uwagami, które zostały uwzględnione w opracowaniu.  
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W latach 2015-2017 (do 30.09.) Gmina nie opracowała mierników pozwalających skutecznie 
monitorować postępy w realizacji Strategii, mimo że w punkcie 3.6. Strategii (pn. Monitorowanie 
strategii) określono, że w celu utworzenia nadzoru i kontroli nad jej realizacją, dla każdego celu 
strategicznego, należało opracować zestaw kilku obiektywnych mierników pozwalających 
skutecznie monitorować postępy w jej realizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 124, 231, 527) 

Burmistrz wyjaśniła m.in.: Gmina nie określiła jeszcze mierników pozwalających skutecznie 
monitorować postępy realizacji projektów, z uwagi na wyklarowanie się sytuacji dotyczącej 
nowych programów operacyjnych, z których pozyskiwała będzie zewnętrzne środki finansowe na 
realizacje zadań. Urząd rozważa zasadność wprowadzenia systemu monitoringu z realizacji 
projektów. 

(dowód: akta kontroli str. 124, 492-495) 

Nieokreślenie zasad prowadzenia monitoringu Strategii i Programu Rozwoju Lokalnego oraz 
niewyznaczenie podmiotu odpowiedzialnego za ich monitorowanie, w ocenie NIK uniemożliwia 
przeprowadzenie skutecznego monitoringu wyznaczonych celów i podejmowanie działań 
modyfikujących cele strategiczne i operacyjne w zależności od zmieniających się warunków ich 
realizacji. 

Gmina nie wprowadziła monitoringu celów określonych w Strategii i nie oceniała postępu w jej 
wdrażaniu. Brak wskaźników monitoringu utrudnia ocenę postępu realizacji celów strategicznych 
i ocenę ryzyka osiągnięcia zakładanych celów. 

3. Działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości oraz efekty tych działań 

3.1. W okresie objętym kontrolą wzrosła liczba podmiotów gospodarczych53 działających na 
terenie Gminy Pyrzyce, z 1617 na koniec 2013 r. do 1.667 na koniec 2016 r. (o 3,1%). Saldo 
migracji wewnętrznej ludności związanej ze zmianą miejsca zamieszkania w obrębie kraju54 
zwiększyło się na terenie Gminy, ze 107 na koniec 2013 r. do 139 na koniec 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 498-513) 

3.2. W ramach zadań określonych w Programie Rozwoju Lokalnego Gminy Pyrzyce na lata 2011-
2020 (w załączniku pn. Plan inwestycji w Gminie Pyrzyce w latach 2014-2020) oraz siedmiu 
celów strategicznych określonych w Strategii (odnoszących się do tworzenia warunków na rzecz 
rozwoju przedsiębiorczości), Gmina podejmowała działania mogące służyć poprawie warunków 
prowadzenia działalności gospodarczej lub podnoszeniu ich atrakcyjności dla potencjalnych 
inwestorów. Gmina zrealizowała w latach 2014-2017 zadania infrastrukturalnych na obszarze 
Gminy, m.in. takie jak: budowa plaży publicznej w Giżynie, rozbudowa sieci wodociągowej 
(1,3549 km), termomodernizacja budynku użyteczności publicznej55, przebudowa i budowa dróg 
(5,134 km), remont oświetlenia, budowa parkingów (44 miejsca56).  

(dowód: akta kontroli str. 399-401, 403-418) 

W latach 2014-2017 (31.08.) Gmina wydatkowała na zadania infrastrukturalne 10.572.275 zł 
(w tym: 5.106.666 zł w 2014 r.; 1.617.249 zł w 2015 r., 2.679.945 zł w 2016 r. i do 30.08.2017 r. – 
1.168.415 zł), z tego: 5.593.016 zł ze środków własnych (53%) oraz 3.958.594 zł - Unii 
Europejskiej57 (37%) i 1.020.665 - budżetu państwa (10%). 

(dowód: akta kontroli str. 399-402) 

3.3. W ramach działalności Stowarzyszenia „WIR” Gmina uczestniczyła m.in.: 

 w 2015 r. - w 14 konsultacjach społecznych w celu opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju,  

                                                      
53 Zarejestrowanych przypadających na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym – na podstawie danych 

pozyskanych ze strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem: http://bdl.stat.gov.pl/ 
BDL/dane/podgrup/tablica. 

54 Tj. różnica pomiędzy napływem - zameldowania na pobyt stały, a odpływem - wymeldowania z pobytu stałego. 
55 W których pomieszczenia zostały wydzierżawione przedsiębiorcy pod działalność gospodarczą.  
56 Do końca 2017 r. – dodatkowo 29 miejsc. 
57 Dalej: „UE”. 
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 w 2016 r. – w zorganizowanych w Urzędzie warsztatach i szkoleniach skierowanych 
do przedsiębiorców, dotyczących ubiegania się o wsparcie finansowe na rozwój prowadzonej 
działalności gospodarczej (tj. w ramach PROW - poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”) oraz 
w spotkaniu informacyjnym dla przedsiębiorców z cyklu „Środa z Funduszami”. 

W ramach działań podejmowanych we współpracy ze Stowarzyszeniem „WIR” dotyczących 
zorganizowania w Urzędzie warsztatów i szkolenia skierowanych do przedsiębiorców, 
dotyczących ubiegania się o wsparcie finansowe na rozwój prowadzonej działalności 
gospodarczej (tj. w ramach PROW – poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”) w październiku 
i listopadzie 2016 r. odbyły się szkolenia/warsztaty dla przedsiębiorców z zakresu wsparcia 
finansowego na rozwój działalności, w których udział wzięło odpowiednio: 36 i 22 osób. 
W ramach projektu „Środa z Funduszami" zorganizowanym przez Lokalny Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich odbyły się w marcu i kwietniu 2016 r. spotkania informacyjne dotyczące 
środków europejskich przeznczonych dla przedsiębiorstw (m.in. na rozwój), w których udział 
wzięło odpowiednio: 21 i 40 uczestników. W wyniku tych działań jeden przedsiębiorca w dniu 
05.05.2017 r. otrzymał dofinasowanie w ramach poddziałania 19.2. na kwotę 238.990 zł (w celu 
realizacji zadania pn. „Rozwój działalności gospodarczej o nowe innowacyjne usługi poprzez 
nabycie nowoczesnych maszyn spełniających najostrzejsze normy emisji spalin”), a jedna osoba 
fizyczna złożyła wniosek o dofinasowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej na kwotę 
50.000 zł (w trakcie przedmiotowej kontroli NIK - wniosek był na etapie weryfikacji przez 
Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski). 

(dowód: akta kontroli str.139-151, 525-526) 

W ramach działań z LGD, Gmina w latach 2012-2014 w ramach poprawy warunków życia 
mieszkańców m.in.: doposażyła i budowała place zabaw na czterech obszarach wiejskich, 
wyremontowała świetlice wiejskie na sześciu obszarach wiejskich oraz oznakowała obszar 
Miasta i Gminy Pyrzyce58. W ramach ww. działań Gmina wydatkowała w 2014 r. – 133.257 zł 
(w tym 47.866 zł ze środków UE). W latach 2015-2017 (31.08.) Gmina nie realizowała projektów 
w ramach działalności LGD. 

(dowód: akta kontroli str. 198-199, 402, 534-535) 

W ramach projektu SZOWES, Gmina oraz partnerzy projektu zorganizowali wyjazdy szkoleniowe 
dla członków dwóch spółdzielni społecznych w celu poznania dobrych praktyk tworzenia 
i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej; udzielono pomocy jednemu przedsiębiorcy 
z obszaru Gminy w aplikowaniu o środki finansowe z „Programu społecznik” na rozbudowę 
istniejącego placu zabaw. Gmina, w ramach odbywającego się w Pyrzycach Międzynarodowego 
Festiwalu – Spotkanie z Folklorem, przygotowała punkt informacyjny o działalności projektu 
SZOWES oraz o możliwościach i warunkach korzystania z jego działalności. Na realizację 
ww. działań Gmina wydatkowała w latach 2014-2017 (do 31.08.) - 552.603 zł (w tym ze środków 
UE – 474.414 zł). 

(dowód: akta kontroli str. 190-191, 402) 

Spośród 10 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia (z obszaru Gminy) biorących udział 
w projekcie partnerskim „Pakiety zatrudnieniowe w Polsce”, sześć wróciło na rynek pracy (trzy 
osoby na podstawie zawartej umowy o pracę oraz trzy – w ramach prac interwencyjnych). 
W listopadzie 2016 r. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie z przedstawicielami lokalnego 
przedsiębiorcy, którego celem było przedstawienie planów spółki w zakresie wzrostu 
zatrudnienia. Na spotkaniu przedstawiano zasady działania projektu „Pakty zatrudnieniowe 
w Polsce”, którego celem była m.in. poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych powyżej 
50 roku życia. W ramach tych działań przedsiębiorca zatrudnił jedną osobę. 

 (dowód: akta kontroli str. 200-202, 439, 522) 

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

                                                      
58 Patrz przypis 41. 
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 zmniejszała się liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na terenie Gminy 
w rejestrze REGON, ze 189 na koniec 2013 r. do 161 na koniec 2016 r.; 

 corocznie zmniejszały się dochody własne Gminy w przeliczeniu na mieszkańca  
(od 2,7 tys. zł w 2013 r. do 2,5 tys. zł w 2016 r.).  

Na obszarze Powiatu Pyrzyckiego corocznie zmniejszał się poziom bezrobocia59 
(z 11,8% w 2013 r. do 6,6% w 2016 r.).  
Przyrost „netto” liczby przedsiębiorstw60 wynosił w 2013 r. – 27, w 2014 r. – 7 i w 2016 r. – 9. 
W 2015 r. liczba wyrejestrowanych przedsiębiorstw była większa o 7 od liczby zarejestrowanych 
przedsiębiorstw.  

(dowód: akta kontroli str. 498-513) 

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

Gmina podejmowała działania mogące służyć poprawie warunków prowadzenia działalności 
gospodarczej lub podnoszeniu jej atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów. Realizowane 
inwestycje infrastrukturalne przyniosły efekty rzeczowe w postaci rozbudowy infrastruktury 
technicznej i poprawy sieci drogowej. Corocznie zmniejszał się poziom bezrobocia oraz wzrosła 
liczba nowo zarejestrowanych podmiotów (o 3,1%). Realizowane przez Gminę zadania 
inwestycyjne były w 53% finansowane ze środków własnych.  

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 Kontroli61 
wnosi o: 

Opracowanie obiektywnych mierników pozwalających skutecznie monitorować postępy 
w realizacji Strategii Rozwoju Gminy na lata 2015-2025, stosownie do zapisów określonych 
w punkcie 3.6. Strategii (pn. Monitorowanie strategii). 

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 
30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosku 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  10 października 2017 r. 
 Najwyższa Izba Kontroli 

 Delegatura w Szczecinie 

Kontroler: Dyrektor  

Bogumiła Mędrzak  

Główny specjalista kontroli państwowej 

 

                                                      
59 Mierzony, jako stosunek liczby bezrobotnych do liczby osób w wieku produkcyjnym. 
60 Tzn. różnica między podmiotami zarejestrowanymi i wyrejestrowanymi z systemu CEiDG. 
61 Dz.U. z 2017 r., poz. 524 - dalej: „ustawa o NIK”. 
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