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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/004 – Wspieranie przedsiębiorczości przez gminy. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli1 
Delegatura w Szczecinie. 

Kontrolerzy 1. Agata Prochotta-Miłek specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 
LSZ/135/2017 z dnia 01.09.2017 r. 
2. Iwona Gołębiewska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LSZ/117/2017 z dnia 07.07.2017 r.  
 

(dowód: akta kontroli str. 1-2, 3-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Stargardzie2  
ul. Czarnieckiego 17, 73-100 Stargard.  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej( 

Rafał Zając Prezydent Miasta3 od 14.04.2017 r., wcześniej od 14.11.2002 r. 
Prezydentem Miasta był Sławomir Pajor4.  

(dowód: akta kontroli str. 5) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności5 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, w badanym okresie6, Miasto Stargard7 tworzyło 
warunki sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości.  

Podstawowym dokumentem strategicznym Miasta była Strategia Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego Miasta Stargard Szczeciński do roku 20208, określająca 
m.in. cele strategiczne i operacyjne w zakresie rozwoju przedsiębiorczości.  
W Urzędzie wyznaczono komórkę organizacyjną odpowiedzialną za aktywizację  
i rozwój działalności gospodarczej oraz realizację zadań związanych z obsługą 
podmiotów gospodarczych. Miasto było współzałożycielem Funduszu Poręczeń 
Kredytowych Spółka z o.o. oraz Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego Spółka  
z o.o. Od 2014 r. Miasto realizowało program pomocy regionalnej dla inwestycji 
przedsiębiorców na jego terenie. Przedsiębiorcom umożliwiono korzystanie ze 
zwolnień podatkowych, m.in. w przypadku nowych inwestycji i tworzenia nowych 
miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach. Na terenie Miasta funkcjonowały 
Stargardzki Park Przemysłowy i Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii.   
W badanym okresie, Miasto realizowało zadania inwestycyjne wskazane w Strategii. 
Inwestycje te  przyniosły efekty mogące służyć poprawie warunków prowadzenia 

                                                      
1 Dalej: „NIK”. 
2 Dalej: „Urząd”, do 31.12.2015 r. miasto nosiło nazwę Stargard Szczeciński. 
3 Dalej: „Prezydent”. 
4 W okresie od 03.02.2017 r. do 14.04.2017 r. pełniącym obowiązki Prezydenta Miasta Stargard był Paweł 
Bakun. 
5NIK 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. 
6 Lata 2014-2017 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych), a w przypadkach koniecznych, badaniami 
zostały objęte zagadnienia wykraczające poza powyższe ramy czasowe, jeżeli miały związek z przedmiotem 
kontroli. 
7 Dalej: „Miasto”. 
8 Dalej „Strategia”. 

Ocena ogólna 
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działalności gospodarczej, m.in. w postaci zwiększenia i poprawy sieci drogowej, 
wodno-kanalizacyjnej i oświetlenia ulicznego. W ramach działalności Stargardzkiej 
Agencji Rozwoju Lokalnego oraz we współpracy ze Stargardzką Izbą Gospodarczą 
przedsiębiorcy mieli możliwości uzyskania informacji o warunkach wsparcia 
finansowego ze środków europejskich. Prezydent współpracował z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Stargardzkie oraz z przedsiębiorcami w zakresie wzmacnia rynku 
pracy na obszarze Miasta. W latach 2014-2016 w Mieście obowiązywały obniżone 
stawki podatku od nieruchomości wykorzystywanych na działalność gospodarczą9.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Warunki wspierania przedsiębiorczości w Gminie. 
Stargard jest gminą miejską w powiecie stargardzkim, oddaloną ok. 40 km od 
Szczecina. Jest ośrodkiem gospodarczym i przemysłowym, w którym udział ma 
przemysł spożywczy (cukrowniczy, mleczarski, cukierniczy) i maszynowy (produkcja 
taboru kolejowego, produkcja maszyn przeładunkowych, produkcja elementów 
napędowych maszyn). Miasto zajmuje powierzchnię 48,08 km2 (3,16% powierzchni 
powiatu stargardzkiego) i zamieszkuje je około 70 tys. osób. Przez Miasto 
przechodzą drogi krajowe nr 1010 i 20. Miasto posiada dobrze rozwiniętą 
infrastrukturę techniczną w zakresie wodociągów i dróg. Według danych na dzień 
6.10.2017 r. na jego terenie działalność gospodarczą prowadziło 6019 podmiotów 
gospodarczych11.  

 (dowód: akta kontroli str. 347 – 349, 354) 

1.1. Zgodnie z regulaminami organizacyjnymi obowiązującymi w latach 2014 – 2017 
(do 06.10.2017 r.) w Urzędzie12 do zadań dyrektora Biura Funduszy Europejskich  
i Rozwoju Gospodarczego należało inicjowanie i koordynowanie działań nad 
przygotowaniem i promocją oferty inwestycyjnej Miasta oraz dotyczących obsługi 
inwestorów. W zakresie rozwoju gospodarczego, do zadań ww. Biura należało 
inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do nawiązania kontaktów z podmiotami 
gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi, współpraca z organizacjami  
i instytucjami lokalnymi, regionalnymi oraz krajowymi w celu tworzenia warunków dla 
rozwoju gospodarczego Miasta, organizowanie i udział w spotkaniach seminariach i 
konferencjach krajowych oraz zagranicznych, promujących rozwój gospodarczy 
Miasta, przygotowanie we współpracy z innymi wydziałami oferty inwestycyjnej 
miasta i jej promocja, inicjowanie i koordynowanie działań związanych i obsługą 
inwestora, kontakty z podmiotami zewnętrznymi (na szczeblu gminnym, regionalnym 
i krajowym oraz instytucjami zagranicznymi) w celu koordynacji obsługi inwestora, 
przygotowanie i zlecanie studiów, analiz, opracowań związanych z przygotowaniem 
oferty inwestycyjnej, sporządzanie  przy współpracy innych wydziałów wieloletnich 
programów inwestycyjnych, sprawowanie nadzoru nad Stargardzką Agencją 
Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., wykonywanie czynności wynikających z uprawnień   
z tytułu udziałów w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Sp. z o.o.  
W badanym okresie zadaniami z zakresu wspierania rozwoju przedsiębiorczości 
zajmowało się dwóch pracowników. Zadania w zakresie działalności gospodarczej, 
w tym wydawanie zaświadczeń o wpisie do CEDIG przypisano do zadań Wydziału 
Spraw Obywatelskich. Osobami odpowiedzialnymi za zadania w zakresie rejestracji, 
zmian, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia z CEIDG było 2 pracowników 

                                                      
9 Na podstawie z art. § 5 ust. 1 i 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, 
Dz. U. z 2016 r. poz. 716, ze zm. – dalej „ustawa o podatkach i opłatach lokalnych”. 
10 Na odcinku południowej obwodnicy Miasta o parametrach drogi ekspresowej. 
11 Podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: „CEIDG”).  
12  Odpowiednio Zarządzenia Prezydenta Miasta Stargard w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędowi Miasta Stargard Szczeciński Nr 142/2013 z dnia 17.04.2013 r., Nr 224/2014 z 17.09.2014 r.,  
Nr 381/2015 r., Nr. 135/2017 z 20.04.2017 r., 07.06.2017 r. 
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Wydziału Spraw Obywatelskich. Zadnia dotyczące planowania przestrzennego 
należały do Wydziału Gospodarki Przestrzennej, a zadania z zakresu gospodarki 
gruntami, nieruchomościami i mieniem komunalnym – do Wydziału Nieruchomości  
i Środowiska.   

(dowód: akta kontroli str. 50 – 125) 
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). 
Urząd nie wprowadził schematu obsługi inwestora (uwzględniającego np. etap 
udzielenia informacji, przekazania materiałów, pozyskania informacji zwrotnej od 
potencjalnego inwestora, skrócenia toku procedur urzędowych).  

(dowód: akta kontroli str. 347- 349) 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Stargardzie13, Marcin Przepióra wyjaśnił, że Rada 
Miejska nie powołała ani stałej, ani doraźnej Komisji, której zadaniem byłoby dbanie 
o wspieranie przedsiębiorczości i współpracy z przedsiębiorcami. 

(dowód: akta kontroli str. 126,127)  
 
1.2. W badanym okresie narzędziem planistycznym i prawno – administracyjnym 
Miasta była Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego dla Miasta Stargard do 
roku 2020.  

(dowód: akta kontroli str. 6 – 11) 
Strategia została opracowana w 2008 r.14 w układzie podziału na: część 
diagnostyczną (dotyczącą wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań i ich 
konsekwencji dla rozwoju społeczno – gospodarczego, uwarunkowań, analiza 
potencjału gospodarczego gminy i jej otoczenia, założenia do Strategii) oraz część 
strategiczną (misja gminy, priorytety, cele szczegółowe, kierunki działania, 
zewnętrzne źródła finansowania, monitoring Strategii). Projekt Strategii był poddany 
debacie z udziałem przedstawicieli środowisk mających bezpośredni wpływ na 
rozwój społeczno-gospodarczy Miasta. Przyjęte w Strategii cele i kierunki działania 
były kompatybilne z postanowieniami Strategii Rozwoju Województwa 
Zachodniopomorskiego do 2020 r.15 W Strategii określono pięć priorytetów: 
gospodarka, infrastruktura, przestrzeń, ekologia, społeczność, którym przypisano 
cele strategiczne i szczegółowe oraz kierunki działania. W priorytecie Gospodarka 
przyjęto jako jeden z dwóch celów szczegółowych, tj. - Tworzenie warunków dla 
dalszego rozwoju gospodarczego miasta, obejmujący następujące kierunki 
działania: 

- inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz wzrostu zainteresowania przez 
inwestorów strategicznych terenami inwestycyjnymi na terenie Stargardu, 

- budowa i rozbudowa połączeń drogowych do terenów przemysłowych miasta, 

- uzbrojenie terenów przemysłowych w infrastrukturę techniczną, w tym dla potrzeb 
wysokich technologii (HT), 

- podejmowanie i aktywizowanie działań na rzecz utworzenia Stargardzkiego Klastra 
Przemysłowego. 

Priorytet Przestrzeń obejmował m.in., takie działania kierunkowe jak: aktualizacja 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta, 

                                                      
13 W trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f oraz art. 40 ust. 7 ustawy o NIK (dalej „ustawa o NIK”) 
14 Aktualizacja w 2016 r. 
15 Przy każdym priorytecie wskazywano na powiazanie z konkretnym celem strategicznym w Strategii 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego i konkretnym priorytetem Strategii Rozwoju 
Województwa Zachodniopomorskiego. Wskazania te podano również przy celach szczegółowych. 
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sporządzanie nowych i zmiana obowiązujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, monitorowanie aktualizacji planów 
zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego w zakresie 
inwestycji na terenie miasta Stargard o znaczeniu ponadlokalnym16, wdrażanie 
planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenów strategicznych dla 
rozwoju gospodarczego miasta17, zintegrowanie planów rozwoju społeczno – 
gospodarczego obejmujących całą przestrzeń miasta z planami rozwoju gmin 
powiatu stargardzkiego18. 
W analizie SWOT do słabych stron Miasta zaliczono (w 2008 r.) w obszarze 
Gospodarka: słabo rozwinięte zaplecze socjalne i serwisowe dla form turystyki 
wykorzystujących akweny wodne, zbyt mały udział środków zaangażowanych  
w promocję miasta w kraju i zagranicą, istnienie zjawiska nielegalnego zatrudnienia, 
niedostosowany potencjał kadrowy - nieodpowiadający zapotrzebowaniu przemysłu, 
brak możliwości rozbudowy infrastruktury na terenach inwestycyjnych bez wsparcia 
Unii Europejskiej, zbyt mały udział środowisk akademickich w przedsięwzięciach 
gospodarczych, zwłaszcza w kontekście tworzenia Parku Przemysłowego 
Nowoczesnych Technologii. Założono, że realizacja Strategii opierać się będzie o 
podejmowanie działań wynikających z założonych celów (zgodnie z kompetencjami 
samorządu określonych ustawą o samorządzie gminnym), działaniach opartych na 
partnerstwie publiczno – publicznym19 i publiczno – prywatnym, na koordynacji         
i aktywnym zaangażowaniu się w działania kapitału prywatnego w przypadku 
realizacji zamierzeń wypełniających cele Strategii. Jako źródła finansowania podano 
środki własne, Skarb Państwa, środki Unii Europejskiej, pozaunijne fundusze celowe 
w ramach Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego, kapitał prywatny i środki 
własne (w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego), wyłącznie kapitał 
prywatny20. Dla żadnego z kierunków działań nie określono terminu realizacji. 

 (dowód: akta kontroli str.  321 - 346) 

Miasto nie było zobowiązane i nie opracowało innych dokumentów o charakterze 
programowym bądź strategicznym określających zadania ukierunkowane na 
wspieranie przedsiębiorczości. 

(dowód: akta kontroli str. 347 - 349) 
 
1.3. Od sierpnia 2011 r. w Mieście obowiązywało Studium Uwarunkowań                   
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego21. W uzasadnieniu do uchwały 
wskazano, iż powodem zmiany Studium był fakt, że Stargard Szczeciński umieścił 
na swoim terenie dwa duże zakłady przemysłowe oraz pozyskał nowych inwestorów 
tworząc na terenie byłego lotniska w Kluczewie Park Przemysłowy Nowoczesnych 
Technologii, co przesądziło o kierunku zagospodarowania terenów, dla których       
w Studium funkcja produkcyjna była jedynie funkcją komplementarną oraz, że po 

                                                      
16 Opis kierunku: „Główną ideą tego kierunku jest wniesienie w procesie aktualizacji planu takich przedsięwzięć  
o charakterze ponadlokalnym jak m.in. Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii, wprowadzenie Szybkich 
Kolei Metropolitalnych Szczecin – Stargard z przebiegiem do terenu dawnego lotniska poradzieckiego                
w Kluczewie uwzględnienie obwodnicy północnej miasta o parametrach drogi krajowej lub wojewódzkiej”.  
17 Opis kierunku: „Głównym przesłaniem tego kierunku jest objęcie koordynacją i nadzorem wdrażania planów 
dla terenów obejmujących Stargardzki park Przemysłowy i Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii”. 
18 Opis kierunku: „Główną ideą tego kierunku jest stworzenie katalogu „wspólnych spraw” dotyczących 
planowania przestrzennego, rozwoju funkcji mieszkaniowych, przemysłowych, rozwoju runku pracy, ustalania 
priorytetów edukacyjnych czy wspólnych działań na rzecz rozwoju turystyki głownie z Gminami Kobylanka           
i Stargardu”. 
19 W rozdziale Warunki Realizacji Strategii wskazano, że chodzi o partnerstwo samorząd – samorząd, samorząd 
– rząd.  
20 Przy czym w Strategii szczegółowo opisano jedynie środki istniejące w ramach budżetu wsparcia finansowego 
Unii Europejskiej i w Szwajcarskim Mechanizmie Finansowym. 
21 Dalej: „Studium”, przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 sierpnia 2011 
Nr IX/107/2011, trzykrotnie zmienione uchwałą Nr XXVI/301/2013 z dnia 26 lutego 2013 r., uchwałą 
Nr IV/30/2015 z dnia 3 lutego 2015 r. oraz uchwałą Nr XVI/182/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. 
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zrealizowaniu obejścia południowego miasta w ciągu drogi ekspresowej S10, 
należało zweryfikować przyjęty w Studium układ komunikacji miejskiej.  

(dowód: akta kontroli str. 128-129, 130-131) 
 
Według stanu na dzień 9.06.2017 r. Miasto posiadało 48 obowiązujących 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które pokrywały 38,98% 
powierzchni Miasta (1874,07 ha).  W okresie objętym kontrolą przedsiębiorcy           
z terenu Miasta zgłosili łącznie 41 wniosków o zmianę planów, w tym także Studium: 
w 2014 r. – 10, w 2015 – 19, w 2016 r. – 14 i w 2017 r. (do 31.08.) – cztery. 
Zmiany przeznaczenia terenu na cele związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej dotyczyło 10 wniosków, w tym: cztery wnioski - pod budowę obiektów 
usługowych, jeden - na cele usługowo-mieszkaniowe oraz pięć - na cele handlowe. 
Miasto przystąpiło do zmiany planów dopuszczając budowę obiektów usługowych, 
zmiany przeznaczenia terenu na cele usługowo-mieszkaniowe i w jednym 
przypadku na cele handlowe (w pozostałych czterech przypadkach odmówiono 
wnioskodawcom zmiany planu: w trzech przypadkach - z uwagi na brak planu na 
wnioskowanym terenie, w drugim przypadku – z uwagi na przeznaczenie w planie 
pod tereny zielone terenu, którego dotyczył wniosek). 

(dowód: akta kontroli str. 347 - 349) 
1.4. Do czasu kontroli, tj. do 6.10.2017 r., Miasto powołało dwie spółki komunalne 
otoczenia biznesu, tj.: Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim 
Spółka z o.o.22 oraz Stargardzką Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.23 
FPK został założony w sierpniu 2005 r., w celu  ułatwienia dostępu mikro, małym      
i średnim przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie powiatu 
stargardzkiego do kredytów i pożyczek24. Kapitał zakładowy FPK wynosił 1.434 tys. 
zł w podziale na 1333 udziały, z których Miasto objęło 1007 i pokryło je w całości 
wkładem pieniężnym. Pozostałe udziały objął powiat stargardzki i pozostałe gminy 
tego powiatu. 

(dowód: akta kontroli str. 132-165) 
Agencja została powołana do życia umową spółki z dnia 19.12.2003 r. Założycielami 
Spółki byli: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Miasto. 
Misją Agencji było instytucjonalne zgrupowanie podmiotów zainteresowanych 
powstaniem i podniesieniem atrakcyjności inwestycyjnej Stargardzkiego Parku 
Przemysłowego, promocją Miasta oraz regionu na terenie kraju i za granicą, 
aktywizacją gospodarczą mieszkańców oraz podejmowaniem działań mających na 
celu stworzenie atrakcyjnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej   
i zmniejszania bezrobocia, zarówno na terenie miasta, jak i w regionie. Kapitał 
zakładowy Agencji wynosił 2.383 tys. zł w podziale na 4.766 udziałów, z których 
Miasto objęło 4.566 i pokryło je wkładem niepieniężnym w postaci prawa 
wieczystego użytkowania dwóch nieruchomości zabudowanych oraz prawa 
własności do znajdujących na nich budynków. W dniu 10.03.2004 r. Agencja 
zawarła z Miastem, powiatem stargardzkim oraz ośmioma innymi podmiotami 
porozumienie w sprawie utworzenia i rozpoczęcia działalności Stargardzkiego Parku 
Przemysłowego25. Do dnia zakończenia kontroli, tj. do 6.10.2017 r. na terenie SPP 
działalność prowadziło 46 przedsiębiorstw, w tym sześć zakładów w fazie budowy.  

                                                      
22 Dalej: FPK. 
23 Dalej:  „Agencja”. 
24 Poręczeniem mogły być objęte wszystkie rodzaje kredytów/pożyczek oferowane przez 9 instytucji 
finansowych: Bank PEKAO SA Oddział w Stargardzie, PKO BP SA Oddział 1 w Stargardzie, Gospodarczy Bank 
Spółdzielczy w Barlinku Oddział w Stargardzie, Regionalny Fundusz Pożyczkowy "POMERANUS", Bank 
Gospodarki Żywnościowej SA Oddział w Stargardzie, Bank Spółdzielczy w Goleniowie Oddziały w Chociwlu  
i Ińsku, Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Stargardzie, PKO BP SA Centrum Korporacyjne  
w Stargardzie, Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie. 
25 Dalej „SPP”. 
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W dniu 26.09.2017 r. Rada Miejska podjęła uchwałę26 w sprawie wyrażenia zgody 
na połącznie Agencji i FPK.  

(dowód: akta kontroli str. 167 – 190) 

1.5. W okresie objętym kontrolą, tereny Miasta znajdowały się w Pomorskiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej Sp. z o.o.  Rozporządzeniem Rady Ministrów z 
dnia 6. grudnia 2006 r. w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej27, 
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna została rozszerzona o Podstrefę Stargard 
Szczeciński o powierzchni  100 ha. W dniu 25.07.2007 r. pomiędzy województwem 
zachodniopomorskim, Miastem, powiatem stargardzkim i Pomorską Specjalną 
Strefą Ekonomiczną  sp. z o.o. został podpisany list intencyjny dotyczący 
współpracy na rzecz rozwoju powołanego w tym dniu Parku Przemysłowego 
Nowych Technologii28. Celem powołania PPNT było wsparcie rozwoju 
zaawansowanych technologii jako branży regionalnej szansy województwa 
zachodniopomorskiego       i utworzenia nowych miejsc pracy na bazie pozyskanych 
nowych inwestycji bezpośrednich, współpracy przedsiębiorstw, samorządów 
terytorialnych, wyższych uczelni i instytucji otoczenia biznesu. Do dnia zakończenia 
kontroli NIK (6.10.2017r.) na terenie PPNT działalność prowadziło 12 
przedsiębiorstw, a jego powierzchnia wynosiła 750 ha i obejmowała wyłącznie 
grunty należące do Miasta. 

(dowód: akta kontroli str. 220 – 221, 354, 395-406) 
1.6. W okresie objętym kontrolą na terenie Miasta zlokalizowane były cztery szkoły 
zawodowe, tj.: Zespół Szkół Nr 129, w skład którego wchodziły Branżowa Szkoła 
Zawodowa I stopnia (w której realizowano kształcenie na trzech kierunkach: 
elektryk, stolarz i mechanik) oraz Technikum (o  9 kierunkach kształcenia: technik 
pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki, technik 
żywienia i usług gastronomicznych, technik ekonomista i technik informatyk). Zespół 
Szkół Nr 3, Zespół Szkół Nr 4 i Zespół szkól nr 5 (kształcące na poziomie szkoły 
branżowej I stopnia m.in., na takich kierunkach jak: mechanik pojazdów 
samochodowych, kucharz, cukiernik, sprzedawca, magazynier, monter sieci               
i instalacji sanitarnych, a na poziomie technikum: technik budownictwa, technik 
urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik rybactwa śródlądowego, 
technik logistyk, technik spedytor). 

(dowód: akta kontroli str. 355 - 356) 

W ramach działań dotyczących zaspokajania oczekiwań przedsiębiorców w zakresie 
kształcenia zawodowego w Mieście obowiązywało porozumienie zawarte 
23.05.2013 r. z powiatem stargardzkim dotyczące podjęcia działań zmierzających 
do skoordynowania współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie 
zawodowe z potencjałem i oczekiwaniami przedsiębiorstw zlokalizowanych na 
terenie Miasta. Obejmowało ono pośrednictwo w kontaktach z przedsiębiorcami 
oraz wymianę informacji o potrzebach kadrowych pracodawców, pośredniczenie     
w organizacji staży i praktyk zawodowych u pracodawców, organizację wizyt 
studyjnych, poszukiwanie partnerów do realizacji określonych działań.  
Dyrektor ZS Nr 1 oświadczył, że dzięki stałej współpracy oraz pomocy Miasta w dniu 
25.03.2015 r. podpisane zostały umowy patronackie pomiędzy ZS Nr 1, a czterema 
firmami funkcjonującymi w PPNT. Celem tych umów było m.in. przyjmowanie 
młodzieży na praktyki zawodowe, umożliwianie odbycia staży przez uczniów             
i nauczycieli, stypendia dla najzdolniejszych uczniów, zapewnienie miejsc pracy dla 
1-3 uczniów klas patronackich po ukończeniu przez nich nauki w szkole, 

                                                      
26 Nr XXXIV/357/2017. 
27 Dz. U. Nr 228/2006, poz. 228. 
28 Dalej „PPNT”. 
29 Dalej: ZS Nr 1. 
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dostosowanie programów nauczania, kierunków oraz efektów kształcenia do 
potrzeb danego zakładu pracy, wprowadzenie nauki języka obcego zawodowego 
pod kątem profilu działalności zakładu pracy. ZS Nr 1 w dniu 12.04.2016 r. zawarł 
porozumienia z dalszymi 5 firmami ze Stargardu i okolic miasta o zakresie 
zbliżonym do ww. umów patronackich. 

 (dowód: akta kontroli str. 194, 195-220).  

1.7. Do czasu zakończenia kontroli, tj. do 06.10.2017 r., Miasto dysponowało 
infrastrukturą wodociągową (165,6 km), z której korzystało 99% mieszkańców, a 
także siecią kanalizacyjną (165,6 km), z której korzystało 99% mieszkańców30. 
Długość dróg gminnych na terenie Miasta wynosiła 86 km.  

    (dowód: akta kontroli str. 347 - 349)   

W badanym okresie Miasto wykonało inwestycje związane z budową nowych 
odcinków dróg w PPNT oraz dróg dojazdowych do PPNT, infrastrukturą wodno – 
kanalizacyjną na terenach przeznaczonych pod inwestycje 

(dowód: akta kontroli str. 317, 318-319) 
 

1.8. W latach 2014 – 2017 Miasto nabyło od prywatnych właścicieli pięć działek,   
z czego jedna o powierzchni 2675 m2 zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego została przeznaczona na stworzenie 
oferty inwestycyjnej oraz ich późniejsze zbycie w drodze przetargu. Nabycie 
pozostałych czterech działek pozwoliło na budowę drogi oraz dojazdu do 
nieruchomości inwestycyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 221) 

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

(dowód: akta kontroli str. 347 - 349) 

W okresie objętym kontrolą zwolnienia z podatku od nieruchomości dla 
przedsiębiorców na terenie Miasta regulowała uchwała z 29.05.2007 r. Rady 
Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim31. Zwolnienie z podatku od nieruchomości 
przysługiwało w przypadku nowej inwestycji32, tworzenia miejsc pracy związanych   
z nową inwestycją na terenie Miasta, tworzenia nowych miejsc pracy w istniejących 
przedsiębiorstwach na terenie Miasta. Roczne zwolnienie z podatku od 
nieruchomości za grunty, budynki i budowle lub ich części stanowiące nowe 
inwestycje związane z działalnością gospodarczą podjęte po raz pierwszy na terenie 
Miasta przysługiwało mikroprzedsiębiocy33. Zwolnienie z podatku od nieruchomości 
przysługiwało na okres 12 miesięcy, jeśli w wyniku nowych inwestycji utworzono co 
najmniej 10 nowych miejsc pracy, 24 miesięcy jeśli co najmniej 20 nowych miejsc 
pracy i 36 miesięcy jeśli utworzone zostało co najmniej 25 nowych miejsc pracy.     
W przypadku działalności już prowadzonej zwolnieniu podlegały grunty, budynki, 
budowle lub ich części związane z działalnością gospodarczą, pod warunkiem 
utworzenia co najmniej pięciu nowych miejsc pracy. Przedsiębiorca opodatkowany 
w formie karty podatkowej był zwolniony z podatku od nieruchomości na okres 12 
miesięcy, jeśli w wyniku nowych inwestycji związanych z działalnością gospodarczą 

                                                      
30 W tym w Mieście 98,1%, a na obszarze wiejskim – 35,9%. 
31 Nr VIII/73/07, w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta 
Stargardu Szczecińskiego, zmieniona uchwała Nr X/83/2015 z dnia 25.08.2015, dalej „zwolnienie de mininis”. 
32 Rozumianej jako inwestycja w środki trwałe związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa lub jego 
rozbudową. 
33 W rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalność gospodarczej (Dz.U. Nr 13, poz. 1807, ze 
zm.). 
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utworzono co najmniej pięciu  nowych miejsc pracy. Na okres 36 miesięcy z podatku 
od nieruchomości zwolnione były grunty, budynki i budowle lub ich część związane   
z działalnością gospodarczą położone na terenie SPP od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca nabył nieruchomość. 

(dowód: akta kontroli str. 366 - 367) 
Od października 2014 r. Miasto realizowało program pomocy regionalnej dla 
inwestycji przedsiębiorców na terenie miasta, na podstawie uchwały Rady Miejskiej 
z 24.04.2007 r.34 Regionalna pomoc inwestycyjna miała formę zwolnienia od 
podatku od nieruchomości, a program obejmował swoim działaniem 
przedsiębiorców inwestujących na terenie Miasta. Pomoc przysługiwała                   
w przypadku inwestycji początkowej35 związanej z założeniem nowego zakładu, 
zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu lub utworzenia miejsc 
pracy związanych z inwestycją początkową. Zwolnienie od podatku od 
nieruchomości przysługiwało na okres nie dłuższy niż 3, 5 lub 7 lat w zależności od 
zainwestowanej kwoty, terminu zakończenia inwestycji od dnia złożenia wniosku o 
udzielenie pomocy i utrzymania prowadzenia działalności w okresie co najmniej 3, 5 
lub 7 lat po zakończeniu okresu objętego zwolnieniem. Pomoc przysługiwała 
również w przypadku utworzenia co najmniej 50 nowych miejsc pracy w okresie 3 lat 
od daty zakończenia inwestycji, pod warunkiem utrzymania inwestycji i jej 
prowadzenia na terenie Miasta oraz zachowania nowych miejsc pracy przez okres 
co najmniej 5 lat od dnia jej zakończenia. Stan zatrudnienia pozostałych 
pracowników w jednostkach organizacyjnych przedsiębiorcy musiał w okresie tym 
być utrzymany na poziomie nie niższym niż w dniu złożenia wniosku o udzielenie 
pomocy. 

(dowód: akta kontroli str. 378 - 393) 

1.10. W badanym okresie obowiązywała uchwała36 Rady Miejskiej z dnia 
29.01.2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas 
oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych 
umów wraz z zarządzeniem Prezydenta37 z dnia 6.11.2008 r. wprowadzającym 
instrukcję nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, 
wynajmowania lub użyczenia na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas 
nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów. Zgodnie z ich przepisami, 
Prezydent mógł, w szczególnych przypadkach, obniżyć stawkę czynszu po 
uprzedniej opinii Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
Nie określono w nich preferencyjnych stawek czynszu najmu i dzierżawy dla 
przedsiębiorców. W latach 2014 – 2017 (do 30.06.) Miasto zawarło 195 umów 
dzierżawy terenu pod lokalizację obiektów handlowo – usługowych, 107 umów 
dzierżawy terenu na inne cele (składowe, place manewrowe, itp.). Na terenie PPNT 
i SPP zawarto w ww. okresie 13 umów sprzedaży nieruchomości.  
Badanie 10 umów38, w tym pięciu - dotyczących najmu i dzierżawy (wraz                  
z aneksami) oraz pięciu - dotyczących sprzedaży nieruchomości wykazało, że 
Miasto nie stosowało wobec przedsiębiorców preferencyjnych stawek 
najmu/dzierżawy oraz zniżek przy sprzedaży nieruchomości. Dyrektor Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami wyjaśnił, że w chwili obecnej Miasto nie posiada już 
pustostanów nadających się na prowadzenie działalności gospodarczej. Fala ich 
sprzedaży nastąpiła na początku lat 90-tych ubiegłego wieku. W ostatnich latach 

                                                      
34 Nr VII/64/07, w sprawie przyjęcia programu pomocy regionalnej dla inwestycji przedsiębiorców na terenie 
miasta Stargard Szczeciński. 
35 Rozumianej jako inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe. 
36 Nr XVII/173/08. 
37 Nr 408/2008. 
38 Wybranych w sposób losowy. 
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przedsiębiorcy nie zwracali się o udzielenie preferencji w zakresie najmu, dzierżawy 
bądź nabycia nieruchomości. 

(dowód: akta kontroli str. 254-270, 271-316, 350, 351) 
1.11. W serwisie www.stargard.pl umieszczono zakładkę Inwestycje, gdzie 
znajdowały się aktualne informacje o terenach inwestycyjnych, Pomorskiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej, pakiecie zachęt inwestycyjnych (m.in. 
indywidualne wsparcie inwestycji, program pomocy regionalnej, instrumenty rynku 
pracy, uzbrojenie terenu, mapa terenów inwestycyjnych).  W zakładce Aktualności 
umieszczano informacje bieżące, np. o zamiarze wydzielenia w PPNT 17 ha działek 
pod inwestycje mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Poprzez zakładkę zamów 
ofertę inwestycyjną można było skontaktować się z Biurem Funduszy Europejskich   
i Rozwoju Gospodarczego Urzędu w celu otrzymania szczegółowych informacji. 

(dowód: akta kontroli str. 222-248) 
1.12. W okresie objętym kontrolą ofertę w ramach wspomagania przez Miasto 
przedsiębiorców już funkcjonujących na terenie Miasta i rozpoczynających 
działalność posiadała Agencja, która oferowała cztery stanowiska pracy w ramach 
wspólnej przestrzeni biurowej CoWorking na zasadach preferencyjnych. Ponadto 
Agencja oferowała działania doradczo – informacyjne np. w zakresie pozyskiwania 
przez przedsiębiorców środków pomocowych.  

(dowód: akta kontroli str. 249-250) 
1.13. W okresie objętym kontrolą o współpracowano ze Stargardzką Izbą 
Gospodarczą obejmowała m.in. wspólne organizowanie spotkań informacyjno – 
doradczych dla przedsiębiorców, dotyczących form pomocy publicznej dla 
przedsiębiorców oferowanej przez Miasto; organizowanie konferencji dotyczącej 
możliwości wsparcia przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014 – 2020; 
przekazywanie informacji o możliwościach pozyskania środków pomocowych  
w ramach konkursu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego. Miasto współfinansowało statuetki nagród w Konkursie 
Gospodarczym Stargardzkiej Izby Gospodarczej. 

(dowód: akta kontroli str. 251-253) 

1.14. Miasto współpracowało z Powiatowym Urzędem Pracy w Stargardzie  
w zakresie pomocy przy rekrutacji pracowników do firm na terenie Miasta (PUP brał 
udział w spotkaniach z inwestorami i był dla niektórych z nich koordynatorem 
procesów rekrutacyjnych i szkoleniowych). 

(dowód: akta kontroli str. 378 – 380) 

1.15. W Strategii, Miasto uwzględniało możliwość działania w ramach partnerstwa 
publiczno – prywatnego; w badanym okresie nie otrzymało żadnej takiej oferty. 
Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego wyjaśnił, że  
w obecnej rzeczywistości prawnej partnerstwo publiczno – prywatne jest trudną 
formą współpracy, a przykłady takiej współpracy w Polsce nie są zachęcające. 

(dowód: akta kontroli str. 346, 352, 353) 

W działalności Miasta w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

W ocenie NIK, Miasto w okresie objętym kontrolą, podejmowało działania mające na 
celu tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości na jego terenie. 
W opracowanej Strategii wskazane zostały cele operacyjne dotyczące wspierania 
przedsiębiorczości. W Mieście funkcjonowały instytucje otoczenia biznesu. 
Prowadzono politykę podatkową obejmującą zwolnienia od podatku od nieruchomości 
dla podmiotów tworzących nowe inwestycji i nowe miejsc pracy. Poprzez stronę 

Ustalone 
nieprawidłowości  

Ocena cząstkowa 

http://www.stargard.pl/
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internetową Miasta, informowano o bieżących projektach skierowanych 
do przedsiębiorców oraz o kompleksowej ofercie inwestycyjnej. 

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

Przyjęty w Strategii system monitoringu opierał się o wybrane wskaźniki rezultatu     
i produktu, które przypisano poszczególnym celom szczegółowym i kierunkom 
działania. Wskaźnikom nie przypisano wartości początkowych i planowanych do 
osiągnięcia. Przyjęto, że dany kierunek działania uznaje się za zrealizowany, jeśli 
przypisane mu wskaźniki będą większe od 0. Monitoring miał polegać na  ustaleniu 
wartości wskaźników w latach 2012 i 201639.  Zgodnie z zapisami Strategii              
w badanym okresie opracowano zbiorcze informacje z realizacji Strategii za lata 
2014, 2015 i 2016, które przedstawiano Radzie Miejskiej i umieszczano na stronach 
internetowych w odrębnej zakładce Strategia. Realizacja zadań z zakresu 
monitoringu została przypisana do kompetencji poszczególnych wydziałów 
merytorycznych Urzędu. Postanowienia Strategii pozwalały też na  angażowanie    
w proces monitoringu podmiotów zewnętrznych.  W zakresie celu szczegółowego 
inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz wzrostu zainteresowania przez 
inwestorów strategicznych terenami inwestycyjnymi na terenie Stargardu wskaźnik 
produktu określono jako liczbę projektów przygotowanych przez samorząd                
i otoczenie biznesu, których celem było zainteresowanie inwestorów strategicznych 
terenami inwestycyjnymi na terenie Miasta,  W 2015 r. wyniósł on łącznie 17 
projektów, a wskaźnik rezultatu określony jako liczba podmiotów gospodarczych, 
które zainwestowały w każdym roku na terenach inwestycyjnych miasta, wynosił 
łącznie dziewięć. Wszystkie przyjęte dla obszaru Tworzenie warunków dla dalszego 
rozwoju gospodarczego miasta wskaźniki były wyższe od zera, poza wskaźnikami 
podejmowanie aktywności i działań na rzecz utworzenia Stargardzkiego Klastra 
Przemysłowego. Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego 
wyjaśnił, iż Horyzont Strategii to rok 2020. W chwili obecnej Miasto koncentruje się 
na działaniach związanych z pozyskiwaniem nowych inwestorów na utworzone 
tereny PPNT. Dotychczas pozyskane branże są na tyle zróżnicowane, że trudno jest 
mówić o tym, aby samoczynnie mogły utworzyć taki klaster tylko w oparciu o 
wspólną lokalizację. W przyszłości planowane jest podejmowanie działań na rzecz 
utworzenia klastra, aby ułatwić już pozyskanym inwestorom dalszy rozwój w oparciu 
również w wzajemne wsparcie podmiotów. 

(dowód: akta kontroli str. 352, 353, 407 – 424) 
W działalności Miasta  w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Miasto prawidłowo prowadziło monitoring celów określonych w Strategii i oceniało 
postęp w jej wdrażaniu.  

3. Działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości oraz efekty tych działań. 

3.1. W okresie objętym kontrolą wzrosła liczba podmiotów gospodarczych40 
działających na terenie Miasta, z 893 na koniec 2013 r. do 1158 na koniec 2016 r. 
(o 7,7%). Saldo migracji wewnętrznej ludności związanej ze zmianą miejsca 
zamieszkania w obrębie kraju41 zmniejszyło się znacznie na terenie Miasta, ze 107 

                                                      
39 Przyjmując za dzień ustalenia wartości wskaźnika odpowiednio 31.12.2011 r i 31.12.2015 r.  
40 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. 
41 Tj. różnica pomiędzy napływem - zameldowania na pobyt stały, a odpływem - wymeldowania z pobytu stałego. 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 

http://bdl.stat.gov.pl/%20BDL/dane/podgrup/tablica
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na koniec 2013 r. do 65 na koniec 2016 r. i było ujemne. W latach 2013 – 2016 
systematycznie spadało bezrobocie mierzone zarówno stosunkiem liczby 
bezrobotnych do liczby osób w wieku produkcyjnym, jak i do liczby osób 
zatrudnionych; odpowiednio z 8% do 4,6% i z 19,6% do 11,4%. 

(dowód: akta kontroli str. 347 - 349) 
 

3.2. W latach 2014-2017 w ramach zadań określonych w Strategii Miasto 
podejmowało działania mogące służyć poprawie warunków prowadzenia 
działalności gospodarczej lub podnoszeniu ich atrakcyjności dla potencjalnych 
inwestorów., m.in. takie jak: Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Stargardzie, 
przebudowa istniejącego kolektora deszczowego na terenie Kluczewo lotnisko wraz 
z modernizacją oczyszczalni biologicznej, Program Modernizacji i Przebudowy Ulic 
w Stargardzie, oświetlenie ulic miejskich. Na terenach PPNT i SPP Miasto 
zrealizowało m.in. następujące inwestycje: nowy odcinek ulicy Metalowej o długości 
824 m ze zjazdami na parkingi dla samochodów ciężarowych, odwodnieniem            
i oświetleniem. Doprowadzono sieć średniego napięcia 15 kV wraz ze stacją 
transformatorową (wartość inwestycji 3.836,9 tys. zł, tj.  15% wydatków 
poniesionych na inwestycje ogółem w 2014 r.), wybudowano drogę łączącą Miasto    
i region z PPNT o długości 2.446 m wraz z odwodnieniem, chodnikami, parkingami 
za 6.077,13 tyś zł (23,76% wydatków poniesionych na inwestycje ogółem w 2014 r.), 
wybudowano ciąg rowerowo – pieszy o nawierzchni bitumicznej prowadzący do 
terenów przemysłowych za kwotę 554,59 tys. zł (4,81%  wydatków poniesionych na 
inwestycje ogółem w 2014 r.), W dniu 8.09.2017 r. zakończono prace nad 
przebudowaną ul. Fabrycznej na terenie SPP na długości 431 m za kwotę 1.545,85 
tys. zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 317, 318-319)  

Od listopada 2010 r. Agencja realizowała Projekt Inicjatywa JEREMIE, 
umożliwiający przedsiębiorcom uzyskanie poręczeń i pożyczek na korzystnych 
warunkach. W latach 2014 - 201742 FPK udzielił 129 przedsiębiorcom poręczeń na 
kwotę 9780,67 tys. zł i 111 przedsiębiorcom pożyczek na kwotę 14.257,34 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 132-165) 

W ramach zwolnień podatkowych z podatku od nieruchomości43 w roku 2014 
podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą udzielono 15 zwolnień 
podatkowych w wysokości 1.992, 7 tys. zł, w roku 2015 odpowiednio 18 podmiotom 
na kwotę 1.567 tys. zł, w roku 2016 odpowiednio 17 podmiotom na kwotę 1.632,4 
tys. zł. I do 31.05.2017 r. 17 podmiotom na kwotę 957,8 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 394) 
W latach 2014-2016  Miasto wydatkowało na zadania infrastrukturalne 61.379 tys. zł  

(w tym: 25.575 tys. zł w 2014 r.; 24.265 tys. zł w 2015 r., 11.539 tys. zł w 2016 r.44 z 

tego: 5.593.016 zł ze środków własnych 88% oraz 8% - Unii Europejskiej i 6% - 

budżetu państwa). 

 (dowód: akta kontroli str. 347 - 349) 

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

 zwiększyła się liczba  nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 
terenie Gminy w rejestrze REGON, ze 189 na koniec 2013 r. do 679 na koniec 
2016 r.; 

                                                      
42 Do dnia 17.07.2017 r.  
43 Na zasadzie de minimis i w ramach Programu Pomocy Regionalnej. 
44 Na rok 2017 zaplanowano 41.871 tys. zł. 
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 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.).  

Przyrost „netto” liczby przedsiębiorstw45 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. 347 - 349) 
 
W działalności Miasta w przedstawionym wyżej 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.  

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 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. 

 

 

Szczecin, dnia 16 październik 2017 r. 

  
   
  

 Najwyższa Izba Kontroli 

 
 

Delegatura w Szczecinie 

Kontroler Dyrektor 

Agata Prochotta-Miłek 
specjalista kontroli państwowej 

 
 

 

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

 

........................................................ 
podpis podpis 

 

                                                      
45 Tzn. różnica między podmiotami zarejestrowanymi i wyrejestrowanymi z systemu CEiDG. 
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nieprawidłowości  
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badanej działalności  
Ocena cząstkowa 
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zastrzeżeń 

 


