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Dlaczego podjęliśmy kontrolę?

 Przedsiębiorcy są ważną siłą rozwoju społeczno-gospodarczego
zarówno kraju, jak i lokalnych społeczności.
 Z dostępnych badań wynikało, że tylko część gmin podejmowała
odpowiednie działania wspierające przedsiębiorczość
i wykorzystywała dostępne narzędzia w tym zakresie.
 Gminy powinny więc:
–

podejmować działania, które sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości
i osiąganiu sukcesów przez lokalnych przedsiębiorców,

–

wpływać na poprawę jakości życia i zaspokajanie potrzeb ich mieszkańców
oraz poprawę stanu infrastruktury,

–

dbać o zwiększenie poziomu zatrudnienia i jakości miejsc pracy oraz wzrost
dochodów samorządowych.
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Narzędzia wspierania przedsiębiorczości
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Co kontrolowaliśmy?

 Czy gminy podejmują skuteczne działania na rzecz
wspierania przedsiębiorczości?
 Czy gmina posiada koncepcję wspierania przedsiębiorczości?
 Czy gmina monitoruje i ocenia efekty wspierania
przedsiębiorczości oraz dokonuje stosownych modyfikacji
działań w tym zakresie?
 Czy gmina podejmując działania na rzecz wspierania
przedsiębiorczości uzyskuje oczekiwane efekty tych działań?
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Skąd pozyskaliśmy informacje?

 Panel ekspertów przeprowadzony w NIK 4 kwietnia 2017 r.
 Bezpośrednie badania kontrolne.
 Informacje pozyskane od przedsiębiorców w trakcie kontroli NIK.
 Badanie kwestionariuszowe on-line w gminach do 100 tys.
mieszkańców (w badaniu udział wzięło 1617 gmin, tj. 67,6%
gmin, do których wysłano kwestionariusz).
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Kogo kontrolowaliśmy?
Kontrolą objęto 48 gmin w ośmiu województwach, tj. po dwie gminy
o charakterze miejskim (miasta poniżej 100 tys. mieszkańców), miejsko-wiejskim
lub wiejskim.
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Stwierdzony stan

– korzystanie z narzędzi instytucjonalno-organizacyjnych
W 73% skontrolowanych urzędów gmin nie utworzono komórek
organizacyjnych odpowiedzialnych wprost za realizację zadań na rzecz
wspierania przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego.
Rozwiązania w urzędach gmin objętych badaniem kwestionariuszowym
w zakresie odpowiedzialności za wspieranie przedsiębiorczości.
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Stwierdzony stan

– korzystanie z narzędzi instytucjonalno-organizacyjnych

 W około 48% skontrolowanych gmin sprawy wspierania
przedsiębiorczości nie były przedmiotem zainteresowania ze strony
komisji rady gminy.
 20% urzędów gmin wykazało inicjatywę i działania ukierunkowane
na dostosowanie szkolnictwa zawodowego dla potrzeb przedsiębiorców
lokalnych. W latach 2014–2017 tylko 12% gmin objętych badaniem
kwestionariuszowym (197) zbierało opinie przedsiębiorców na temat
dostosowania szkolnictwa zawodowego do ich potrzeb.
 27% skontrolowanych gmin podejmowało skuteczne działania
w tworzeniu instytucji otoczenia biznesu.
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Formy instytucji otoczenia biznesu powołane
przez gminy objęte badaniem kwestionariuszowym
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Udział gmin objętych badaniem kwestionariuszowym
w powoływaniu instytucji otoczenia biznesu
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Stwierdzony stan

– korzystanie z narzędzi planistycznych i prawno-administracyjnych
 W 92% skontrolowanych gmin podstawowym dokumentem strategicznym
określającym cele rozwoju i wspierania przedsiębiorczości była wieloletnia
strategia rozwoju.
 W ponad 80% skontrolowanych urzędach NIK stwierdziła nieprawidłowości
lub sformułowała uwagi dotyczące organizacji systemu wdrażania
i monitorowania przyjętych dokumentów.
 12% gmin posiadało programy wspierania przedsiębiorczości – jako
odrębne dokumenty planistyczne. Dokumenty te w części gmin były
tworzone z udziałem przedsiębiorców i lokalnej społeczności.
 Blisko 96% skontrolowanych gmin miała opracowane studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
i aktualizowała MPZP obejmujące od kilku do 100 % powierzchni
całkowitej gminy. Plany te uwzględniały tereny pod działalność
inwestycyjno-gospodarczą.
 Gminy nie korzystały z możliwości zawierania umów urbanistycznych.

11

Dokumenty strategiczno-planistyczne, uwzględniające zadania
z zakresu wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w gminach
objętych badaniem kwestionariuszowym
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Powierzchnia gmin, które wzięły udział w badaniu
kwestionariuszowym, objęta aktualnymi planami
zagospodarowania przestrzennego (w %)
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Stwierdzony stan

– korzystanie z narzędzi ekonomiczno-finansowych
 81% gmin regulując zasady gospodarowania mieniem, nie wprowadzała
ulg i preferencji dla przedsiębiorców, w tym w opłatach za najem
i dzierżawę nieruchomości.
 65% skontrolowanych gmin stosowało niższe od maksymalnych stawki
podatku od nieruchomości i środków transportu lub wprowadziło ulgi
w tych podatkach. 33% gmin utrzymywało na stałym poziomie podatki
od nieruchomości i od środków transportu. W 6% gmin stwierdzono
nieprawidłowości w udzielaniu zwolnień podatkowych.
 Gminy nie przygotowywały ofert wsparcia finansowego przedsiębiorców
w formie poręczeń, gwarancji i pożyczek.
 Tereny inwestycyjne ponad 37% skontrolowanych gmin zostały włączone
do specjalnej strefy ekonomicznej w ramach utworzonych 14 SSE w Polsce.
Stwierdzono dwa przypadki niewywiązywania się przedsiębiorców
działających w SSE z przyjętych zobowiązań inwestycyjnych.
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Procent gmin objętych badaniem kwestionariuszowym,
stosujących w latach 2014–2017 preferencyjne lub niższe
od maksymalnych stawki podatku od nieruchomości i środków
transportowych
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Powierzchnia terenów leżących na obszarze gminy (w ha)
włączona do SSE w gminach objętych badaniem kwestionariuszowym
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Stwierdzony stan

– korzystanie z narzędzi infrastrukturalnych
 Skontrolowane gminy nie realizowały inwestycji na rzecz przedsiębiorców
w postaci budowy nieruchomości pod wynajem, np. hal magazynowych,
hal wysokiego składowania itp.
 38% gmin wyznaczała lub uzbrajała nowe tereny inwestycyjne.
 27% gmin podejmowało działania i przedsięwzięcia inwestycyjne,
z założenia bezpośrednio wspierające przedsiębiorczość.
 56% gmin korzystało z możliwości zakupu gruntów od prywatnych
właścicieli i innych podmiotów z przeznaczeniem na inwestycje gminne
pośrednio mogące mieć wpływ na rozwój przedsiębiorczości (budowa
dróg, instalacji wodno-kanalizacyjnych, bądź w celach poszerzenia oferty
inwestycyjnej).
 Stwierdzono przykłady skutecznego wspierania inwestorów w pozyskaniu
gruntów pod inwestycje od właścicieli prywatnych.
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Grunty przeznaczone pod inwestycje w gminach objętych
badaniem kwestionariuszowym
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Rodzaj inwestycji planowanych do realizacji w najbliższych
trzech latach, mogących mieć wpływ na rozwój przedsiębiorczości
w gminach objętych badaniem kwestionariuszowym
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Stwierdzony stan

– narzędzia współpracy z przedsiębiorcami, pozyskiwania
inwestorów i funduszy z zewnątrz


Gminy w zróżnicowanym zakresie podejmowały działania szkoleniowo-doradczo-informacyjne dla przedsiębiorców.



Gminy nie zlecały zadań z zakresu wspierania przedsiębiorczości
organizacjom pozarządowym.



Gminy z różnym skutkiem podejmowały działania lub występowały
z inicjatywą zakładania organizacji i stowarzyszeń przedsiębiorców.



Najczęściej gminy były członkami lub członkami założycielami stowarzyszeń
samorządowych wspierających rozwój gospodarczy i przedsiębiorczość.



Gminy nie dysponowały specjalną ofertą adresowaną
do początkujących przedsiębiorców, ani nie sporządzały odrębnej
i kompleksowej oferty dla przedsiębiorców już działających na ich terenie.



6% gmin realizowało inwestycje gminne w formie PPP.



79% gmin podejmowało działania dla pozyskania nowych inwestorów.



40% przedsiębiorców, u których NIK zasięgała informacji w trakcie kontroli
znało działania gminy dotyczące wsparcia przedsiębiorczości.
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Formy promocji w latach 2014–2017 walorów inwestycyjnych
gmin objętych badaniem kwestionariuszowym
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Przykłady dobrych praktyk
 Skuteczne wspieranie działań inwestora w pozyskiwaniu gruntów pod
inwestycje od prywatnych właścicieli.
 Program Siemianowicka Karta Młodego Przedsiębiorcy, w ramach którego
przedsiębiorcy do 30 roku życia mogli skorzystać z ulg i zniżek
zaoferowanych przez firmy działające już na terenie miasta.
 Organizowanie w jednym z kontrolowanych urzędów cyklicznych spotkań
tzw. „śniadań biznesowych”.
 Honorowanie statuetką wyróżniających się przedsiębiorców,
czy organizowanie targów produktów regionalnych.
 Przystąpienie przedsiębiorcy do programu Karta Mieszkańca pozwalało
mu zamieścić na stronie internetowej dane swojego przedsiębiorstwa
oraz informacje dotyczące rodzaju świadczonych usług.
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Czynniki mające największe znaczenie dla rozwoju
przedsiębiorczości w gminach objętych badaniem
kwestionariuszowym
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Czynniki utrudniające rozwój przedsiębiorczości
na terenie gmin objętych badaniem kwestionariuszowym
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Ocena ogólna
Skuteczność działań, podejmowanych przez skontrolowane gminy
na rzecz wspierania przedsiębiorczości, w dużej mierze była
uzależniona od ich aktywności i umiejętności wykorzystania
dostępnych narzędzi planistycznych, prawno-administracyjnych,
infrastrukturalnych, ekonomiczno-finansowych, instytucjonalnoorganizacyjnych i innych, których wachlarz i wybór nie jest ograniczony,
ani narzucony przepisami prawa.
Gminy objęte kontrolą w zróżnicowanym stopniu korzystały z narzędzi
wspierania przedsiębiorczości. Obok przykładów dobrze
zorganizowanych działań, stwierdzono przypadki braku tego typu
inicjatyw. Ocenę stopnia skuteczności przedsięwzięć podejmowanych
w gminach z wykorzystaniem ww. narzędzi ogranicza nieprowadzenie
ich systematycznego monitoringu oraz brak informacji o osiągniętych
celach.
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Ocena ogólna – cd.
W dokumentach strategicznych określano wprawdzie zadania służące
rozwojowi i wspieraniu przedsiębiorczości, ale najczęściej
nie wyznaczano w nich ani w innych dokumentach planistycznych
oczekiwanych rezultatów. W konsekwencji gminy nie posiadały wiedzy
o skuteczności prowadzonych działań i konieczności ewentualnego
modyfikowania celów, w związku ze zmieniającymi się warunkami ich
realizacji.
W blisko połowie skontrolowanych urzędów nie zainicjowano części
działań wspierających przedsiębiorczość określonych w strategiach.
Stwierdzono też przypadki ujmowania w strategii zadań, w tym zadań
inwestycyjnych „na wyrost”, ponieważ – jak wykazała kontrola – gmina
nie posiadała wystarczających środków finansowych, odpowiedniego
terenu ani perspektyw na jego pozyskanie. Gminy najczęściej
ograniczały swoje działania do realizacji inwestycji poprawiających
stan infrastruktury mogących pośrednio służyć wspieraniu
przedsiębiorczości.
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Ocena ogólna – cd.
Część gmin nie podejmowała inicjatywy w kierunku wspierania
przedsiębiorców i poznawania ich oczekiwań dotyczących integrowania
wokół działań związanych z rozwojem gospodarczym m.in., co do
możliwości wsparcia ich działalności, czy kierunków kształcenia
zawodowego.
W ocenie NIK, gminy przejawiały zbyt małą aktywność w korzystaniu
z dostępnych narzędzi pozainwestycyjnych wspierających
przedsiębiorczość.
Nieprawidłowości w działalności gmin objętych kontrolą dotyczyły
w szczególności nieprzestrzegania obowiązku zorganizowania
i wdrożenia monitoringu przyjętych strategii oraz naruszenia zasad
udzielania ulg i pomocy de minimis.
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Uwagi
Do prezydentów, burmistrzów i wójtów
Niezależnie do podejmowanych działań na rzecz wspierania
przedsiębiorczości, gminy, aby w pełni wykorzystać swój potencjał, powinny
zwiększać różnorodność działań na rzecz promowania przyjętych programów
i zadań, w tym informować swoich mieszkańców o tych programach
i warunkach ich realizacji. Działalność promocyjno-informacyjna może
na przykład przyjąć formę spotkań z ekspertami, wyjaśniającymi istotę
i znaczenie działań na rzecz wspierania przedsiębiorczości oraz korzyści z nich
płynących.

Do organów stanowiących gminy
NIK zwraca uwagę na istotną rolę organów stanowiących gminy
w egzekwowaniu rzetelnego wdrażania przyjętych strategii rozwoju.
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Wnioski – prezydenci, burmistrzowie i wójtowie
 Nadanie strategiom przyjętym przez organy stanowiące w gminach statusu
podstawowego instrumentu wyznaczającego wszystkie najistotniejsze
obszary oraz procesy mające znaczenie dla rozwoju gospodarczego
i społecznego gmin, a także dbanie o ich komplementarność z pozostałymi
instrumentami planistycznymi bez względu na kadencyjność władzy
wykonawczej.
 Zapewnienie we wszystkich gminach skutecznego systemu monitorowania
strategii, umożliwiającego ocenę efektów działań podejmowanych na rzecz
wspierania przedsiębiorczości i minimalizację ryzyka nieosiągnięcia
zakładanych celów.
 Inicjowanie przez gminy działań na rzecz wspierania przedsiębiorczości
w przypadkach ujęcia tego typu działań w dokumentach strategicznych.
Brak inicjatywy ze strony gminy w tych przypadkach może utrudnić
osiągnięcie zakładanych celów.
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