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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/005 – Wykonanie przez gminy zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Administracji Publicznej 

Kontrolerzy 1. Beata Burtka, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr KAP/67/2018 
z dnia 4 czerwca 2018 r.  

 2. Beata Czarnecka, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli 
nr KAP/68/2018 z dnia 4 czerwca 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta Płocka, Stary Rynek 1, 09-400 Płock 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej  

 
 

Zakres 
przedmiotowy 

kontroli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Okres objęty 
kontrolą 

 

Andrzej Nowakowski, Prezydent Miasta Płocka od 13 grudnia 2010 r. (dalej: 
Prezydent) 

(dowód: akta kontroli str. 447) 

 

1. Warunki organizacyjno-prawne związane z zarządzaniem lokalami mieszkalnymi 
w gminie. 

2. Zasób i gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy. 

3. Finansowe aspekty gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym. 

4. Stan techniczny mieszkaniowego zasobu gminy. 

5. Wypełnianie obowiązków związanych z prowadzeniem mieszkań chronionych. 

 

Od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2018 r. lub do czasu zakończenia kontroli oraz 
zdarzeń sprzed 2015 r., jeżeli miało to wpływ na kontrolowaną działalność 

Skróty użyte w niniejszym wystąpieniu oznaczają: 

Ustawa o mieszkaniowym zasobie gminy – ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego1, 

Miasto – Gmina Miasto Płock, 

Urząd – Urząd Miejski w Płocku, 

ZBK – Zarząd Budynków Komunalnych, 

MZGM – Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o., 

MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

Wieloletni Program – Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem 
Gminy Miasto Płock w latach 2015-2019,  

                                                      
1  Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, ze zm. 
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Zasady wynajmu lub uchwała w sprawie zasad wynajmu – uchwała nr 340/XXI/2012 
z dnia 27 marca 2012 r. Rady Miasta Płocka w sprawie ustalenia zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto 
Płock2, 

Zarządzenie nr 2313/08 – zarządzenie nr 2313/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 
27 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia sposobu ustalania stawek czynszu 
obowiązującego w mieszkaniowym zasobie gminy oraz stawki czynszu lokali 
socjalnych. 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli3, Miasto prawidłowo realizowało zadania 
w zakresie gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym. 

Rada Miasta Płocka uchwaliła Wieloletni Program oraz zasady wynajmu. Obydwa 
dokumenty zawierały wszystkie informacje wymagane ustawą o mieszkaniowym 
zasobie gminy.  

Postępowania objęte kontrolą4, dotyczące przyznawania mieszkań komunalnych 
oraz lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych przebiegały zgodnie z uchwałą 
w sprawie zasad wynajmu. W sprawach tych rzetelnie i zgodnie z ww. uchwałą 
weryfikowano spełnianie przez wnioskodawców kryteriów do przyznania mieszkania. 
Umowy o wynajem poddane analizie były zawierane zgodnie z przepisami 
określonymi w ustawie o zasobie mieszkaniowym gminy. Wysokość czynszów, 
w zbadanych sprawach, była ustalona w kwotach określanych w zarządzeniach 
Prezydenta w sprawie określenia sposobu ustalenia stawek czynszu 
obowiązującego w mieszkaniowym zasobie gminy oraz stawki czynszu lokali 
socjalnych. Stwierdzono jednak, że wydatki poniesione na utrzymanie zasobu 
mieszkaniowego były niższe niż zaplanowane w Wieloletnim Programie, w tym 
zwłaszcza przeznaczone na inwestycje.  

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in.: 

 przedłożenia przez Prezydenta Radzie Miasta projektu Wieloletniego 
Programu na lata 2015-2019 dopiero w III kwartale 2015 r., mimo iż 
Program ten powinien obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.;  

 nieaktualizowania przez Prezydenta wysokości stawki czynszu dla lokali 
socjalnych, określonej w zarządzeniu nr 2313/08, w odniesieniu do 
wysokości najniższego czynszu w zasobie mieszkaniowym Miasta. 

Kontrola NIK przeprowadzona w ZBK wykazała nieprawidłowości w dokonywaniu 
wpisów do książek obiektów budowlanych. Stwierdzone nieprawidłowości wskazują 
na brak dostatecznego nadzoru Urzędu Miasta nad ZBK oraz MZGM w powyższym 
zakresie.  
Ponadto, nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli przeprowadzonej w MOPS, 
zdaniem NIK, wskazują również na potrzebę zwiększenia nadzoru w zakresie 

                                                      
2  Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4039, ze zm. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby 
nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej 
jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną 
o dodatkowe objaśnienie. 

4 Kontrolą objęto próbę 40 spraw (po 10 z każdego roku objętego kontrolą) z zakresu przyznawania 
mieszkań, lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych (sprawy o najkrótszym i najdłuższym czasie 
oczekiwania). 

Ocena ogólna 
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realizacji przez tę jednostkę zadań dotyczących prowadzenia mieszkań 
chronionych. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Warunki organizacyjno-prawne związane z zarządzaniem 
lokalami mieszkalnymi w gminie 

 

Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym, od 10 grudnia 2015 r. było realizowane 

na podstawie Wieloletniego Programu, przyjętego uchwałą Rady Miasta 

nr 225/XII/2015 Płocka z dnia 27 października 2015 r.5 Program ten spełniał 

wymagania ustawy o mieszkaniowym zasobie gminy oraz zawierał elementy 

wymagane tą ustawą.  

Zasady wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta 

zostały określone uchwałą nr 340/XXI/2012 z dnia 27 marca 2012 r. Rady Miasta 

Płocka. Dokument ten został opracowany zgodnie z wymaganiami ustawy 

o mieszkaniowym zasobie gminy, zawierał wymagane elementy, w tym kryteria 

oddawania w najem lokali o powierzchni powyżej 80m2.  

Sprawy związane z zrządzaniem nieruchomościami będącymi własnością Miasta lub 

będącymi w jego użytkowaniu wieczystym, w tym m.in. sprawy związane 

z wynajmowaniem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Miasta, wynajmowanych przez Miasto oraz tych, w których ma ono prawo 

wskazywania najemcy lokalu, zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Urzędu 

Miasta Płocka należały do zakresu działaniu Biura Zarządzania Nieruchomościami 

Gminy6. 

(dowód: akta kontroli str. 38-76) 

W okresie objętym kontrolą Wydział Kontroli Urzędu Miasta przeprowadził w Biurze 
Zarządzania Nieruchomościami Gminy jedną kontrolę pn. Zarządzanie gminnym 
zasobem nieruchomości w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. 
W ramach zaleceń pokontrolnych wskazano m.in.: 

 doprecyzowanie zapisu Regulaminu przyznawania punktów decydujących 
o kolejności umieszczania na liście osób uprawnionych do przydziału lokalu, 
określający czas, jaki jest wliczany do okresu oczekiwania wnioskodawcy na 
wynajęcie lokalu mieszkalnego,  

 umieszczanie podpisu umożliwiającego identyfikację osoby weryfikującej na 
wnioskach, dotyczących wynajęcia lokalu mieszkalnego lub zamianę 
dotychczasowego lokalu, wynajęcia lokalu mieszkalnego po połączeniu 
lokali, podzieleniu lub powiększeniu lokalu, wstąpienia w stosunek najmu 
lokalu po zgodnie najemcy. 

W odpowiedzi Kierownik Biura Zarządzania Nieruchomościami Gminy poinformował 
m.in, że zalecenia zostaną zrealizowane.  

(dowód: akta kontroli str. 5-37) 

                                                      
5  Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9454, ze zm. 
6  Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Płocka stanowiący załącznik do zarządzenia nr 2260/2016 

Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie nadania Urzędowi Miasta Płocka Regulaminu 
organizacyjnego (zmieniony zarządzeniami nr: 2298/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 r., 2645/2016 z dnia 
14 listopada 2016 r., 2830/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r., 3051/2017 z dnia 28.02.2017 r., 3745/2017 
z dnia 21 listopada 2017 r., 3798/2017 z dnia 8 grudnia 2017 r., 3971/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., 
4310/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. oraz nr 4437/2018 z dnia 27 lipca 2018 r.). 

 
Opis stanu 

faktycznego 
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W okresie objętym kontrolą administrowanie nieruchomościami stanowiącymi 

własność i współwłasność Miasta zostało powierzone MZGM, w okresie od 

2 stycznia 2001 r. do 1 lipca 2016 r. oraz ZBK od 1 lipca 2016 r.7 

Ponadto, w skład mieszkaniowego zasobu Miasta wchodziły zasoby lokalowe 

stanowiące własność Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.8 

(dowód: akta kontroli str. 303) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na przygotowaniu przez Prezydenta 
uchwały w sprawie Wieloletniego Programu na lata 2015-2019 i przedłożeniu jej 
Radzie Miasta dopiero w III kwartale 2015 r. Ustalono, że Wieloletni Program 
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Płock w latach 2015-
2019 został przekazany Radzie Gminy 15 października 2015 r. W konsekwencji 
Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie jego przyjęcia 27 października 2015 r., 
która to weszła w życie z dniem 10 grudnia 2015 r. W efekcie przez 11 miesięcy 
2015 r. Gmina funkcjonowała bez ww. Programu. 

Prezydent wyjaśnił, że Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym 
Zasobem Gminy Miasta Płock w latach 2015-2019 był przygotowany w drugim 
i trzecim kwartale 2015 r. z uwagi na konieczność wykorzystania w nim danych 
dotyczących zasobów według stanu na 31.12.2014 r., które były dostępne dopiero 
po wykonaniu sprawozdań dotyczących roku 2014 przez ówczesnego 
administratora, tj. MZGM-TBS Sp. z o.o. Ponadto poprzednio obowiązujący 
wieloletni program /…/ kończył obowiązywanie w 2014 r. i uznano, że przyjęcie 
nowego programu wymaga uprzedniego dokonania sprawozdania z poprzednio 
obowiązującego programu powiązanego z jego oceną. Z tego względu projekt 
uchwały został przekazany Radzie Miasta w dniu 15 października 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 274-280) 

Zdaniem NIK Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 
obowiązujący w 2015 r. powinien zostać uchwalony w terminie umożliwiającym jego 
stosowanie od początku 2015 r. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości 

działania Miasta w powyższym zakresie. Wieloletni Program oraz Zasady wynajmu 

zostały przyjęte uchwałami Rady Miasta Płocka. Wieloletni Program spełniał 

wymagania określone w ustawie o mieszkaniowym zasobie gminy. NIK stwierdziła 

jednak, że Wieloletni Program został przekazany Radzie Miasta dopiero 

15 października 2015 r. W efekcie powyższego w zasadzie cały 2015 r. Gmina 

funkcjonowała bez stosownego programu.  
 

2. Zasób i gospodarowanie mieszkaniowym zasobem 
gminy 

Miasto, na 1 stycznia 2015 r., dysponowało 4 213 lokalami wchodzącymi w skład 
mieszkaniowego zasobu, z tego 3 868 mieszkaniami komunalnymi, 338 lokalami 
socjalnymi oraz siedmioma pomieszczeniami tymczasowymi. Wg stanu na 
30 czerwca 2018 r. w zasobie Miasta znajdowało się 3688 lokali, z tego 

                                                      
7  Od dnia 1 lipca 2016 r. Dyrektor ZBK powierzyła zarządzanie i administrowanie zasobem nieruchomości 

Gminy – Miasto Płock – MZGM. 
8  ARS Sp. z o.o., w której 100% udziałów posiadała Gmina Płock.  

Ustalone 
nieprawidłowości 

 
Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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3 338 mieszkań komunalnych (spadek o 13,7%), 343 lokale socjalne (wzrost 
o 1,5%) oraz siedem pomieszczeń tymczasowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 77-101) 

Zgodnie z Wieloletnim Programem Miasto planowało, w latach 2015-2018, sprzedaż 
łącznie 270 lokali. Ustalono, że w okresie objętym kontrolą, z zasobu 
mieszkaniowego Miasta sprzedanych zostało 365 lokali mieszkalnych.  
Prezydent wyjaśnił, że liczba sprzedanych lokali odbiega od prognozowanej przede 
wszystkim z uwagi na zmianę przepisów dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych 
w zakresie wysokości i sposobu uzyskiwania przez najemców bonifikaty. Stosownie 
do ustaleń Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem 
Gminy Miasta Płock w latach 2015-2019 (Rozdział III – Planowana Sprzedaż Lokali 
Komunalnych) dokonano zmiany w zasadach sprzedaży lokali mieszkalnych 
poprzez uchylenie dotychczasowej uchwały Rady Miasta Płocka nr 352/XXIV/08 
z dnia 27 maja 2008 roku i podjęcie uchwały 276/XV/2016 Rady Miasta Płocka 
z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych 
będących własnością gminy. Nowa uchwała zakładała (§6 ust. 2), że wnioski 
o wykup lokali złożone do końca 2016 roku będą rozpatrywane według 
dotychczasowych zasad, które bez wątpienia były korzystniejsze dla osób 
zainteresowanych nabyciem lokali. Spowodowało to wzrost liczby wniosków 
w okresie przejściowym, a w konsekwencji zwiększoną ilość sprzedanych lokali. 

(dowód: akta kontroli str. 275-277, 281-293) 

Zgodnie z Wieloletnim Programem w latach 2015-2018 Miasto planowało 
pozyskanie 244 lokali mieszkalnych oraz 73 lokali socjalnych9. Ustalono, że w ww. 
okresie (do 30 czerwca 2018 r.) Miasto pozyskało łącznie 175 nowych lokali, w tym 
13 stanowiły lokale socjalne. W zakresie działań mających na celu zwiększenie 
mieszkaniowego zasobu Miasta w okresie 2015-2018 prowadzone były inwestycje, 
tj. wybudowano/wyremontowano cztery budynki mieszkalne, a cztery kolejne były 
w trakcie remontu. 

(dowód: akta kontroli str. 275-293) 

Prezydent wyjaśnił, że liczba lokali odbiega od prognozowanej w Wieloletnim 
Programie m.in. z powodu opóźnień w realizacji czterech prowadzonych inwestycji 
(przy ul. Sienkiewicza 38, ul. Miodowej 35, ul. Miodowej 49 oraz dwa budynki przy 
ul. Kleberga).  

(dowód: akta kontroli str. 275-280) 

Liczba osób oczekujących na przydział mieszkania komunalnego, lokalu socjalnego 
lub pomieszczenia tymczasowego, w okresie objętym kontrolą, wzrosła z 3 076 
osób (wg stanu na dzień 1 stycznia 2015 r.) do 3 265 (na dzień 1 stycznia 2018 r.). 
Na listę oczekujących w latach 2015-2018 wpisano ogółem 2 057 gospodarstw 
domowych, z tego: w 2015 r. – 484, w 2016 r. – 520, w 2017 r. – 542 oraz w 2018 r. 
– 511.  

(dowód: akta kontroli str. 90) 

Ogółem, w okresie objętym kontrolą, przydzielono łącznie 286 lokali mieszkalnych 
z tego: 

 w 2015 r. – 78, w tym 44 mieszkania komunalne, 30 lokali socjalnych oraz 
cztery pomieszczenia tymczasowe, 

 w 2016 r. – 76, w tym 26 mieszkań komunalnych, 42 lokale socjalne oraz 
osiem pomieszczeń tymczasowych 

                                                      
9  Nowo wybudowanych lokali socjalnych. 
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 w 2017 r. – 75, w tym 20 mieszkań komunalnych, 39 lokali socjalnych oraz 
16 pomieszczeń tymczasowych, 

 do 30 czerwca 2018 r. – 57, w tym 15 mieszkań komunalnych, 33 lokale 
socjalne oraz dziewięć pomieszczeń tymczasowych. 

(dowód: akta kontroli str. 95-98) 

W zasobach mieszkaniowych Miasta, wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., 
znajdowało się 305 pustostanów. Liczba pustostanów na dzień 30 czerwca 2018 r. 
wzrosła do 336, w tym 36 budynków zostało przeznaczonych do rozbiórki lub 
wyłączonych z użytkowania decyzją PINB10.  

(dowód: akta kontroli str. 88-89, 146) 

Kierownik Biura Zarządzania Nieruchomościami Gminy wyjaśnił, że przeważająca 
część pustych lokali to lokale znajdujące się w budynkach przeznaczonych do 
remontu, rozbiórki lub w budynkach, co do których PINB wydał decyzje nakazujące 
ich wyłączenie z użytkowania. Było ich odpowiednio 237 w 2015 r., 272 w 2016 r., 
278 w 2017 r. i 288 pod koniec maja 2018 r. Pośród pustostanów przeznaczonych 
do zasiedlenia znajdowały się m.in. lokale w trakcie składania ofert, w trakcie 
prowadzonych prac remontowych oraz po opróżnieniu, będące w trakcie procesu 
typowania robót koniecznych do wykonania, przed ponownym zasiedleniem. 

(dowód: akta kontroli str. 145-147, 442-456) 

Do kontroli wybrano 40 spraw dotyczących przydziału mieszkań komunalnych, 
socjalnych i pomieszczeń tymczasowych w latach 2015 - 2018 (po 10 z każdego 
roku). Stwierdzono, że mieszkania były przydzielane zgodnie z kryteriami 
określonymi w Zasadach wynajmowania lokali, uprawnienia do otrzymania 
mieszkania lub lokalu socjalnego były rzetelnie weryfikowane. Czas oczekiwania na 
mieszkanie komunalne wynosił od jednego miesiąca do około 20 lat. W przypadku 
lokali socjalnych czas oczekiwania wynosił od jednego miesiąca do 22 lat. 
W przypadku pomieszczeń tymczasowych okres oczekiwania wynosił od tygodnia 
do dziewięciu lat. Długie oczekiwanie na przyznanie lokalu wynoszące od około 
dziewięciu do 22 lat11 (w 19 na 40 spraw) wynikało m.in. z nieuaktualniania 
corocznie przez wnioskodawców wymaganych przez Urząd wniosków lub z braku 
dostępnych wolnych mieszkań i lokali socjalnych w mieszkaniowym zasobie Miasta.  

(dowód: akta kontroli str. 95-98, 303-307, 330-410, 425-441, 587-982) 

Wymóg, poddania kontroli społecznej spraw związanych z rozpatrywaniem 
i załatwianiem wniosków o najem lokali zawieranym na czas nieoznaczony i o najem 
lokali socjalnych, wynikający z art. 21 ust. 3 pkt 5 ustawy o mieszkaniowym zasobie 
gminy, realizowany był poprzez upublicznienie list osób uprawnionych do wynajęcia 
lokalu, w tym imion i nazwisk wnioskodawców, liczby osób zgłoszonych we wniosku, 
liczby punktów, którą uzyskał dany wniosek wskutek dokonanej oceny, minimalnego 
oczekiwania wnioskodawcy w zakresie metrażu, liczby pokoi, wyposażenia lokalu 
w zakresie rodzaju ogrzewania, kondygnacji, jak również informacji o deklaracji 
wykonania remontu lokalu we własnym zakresie z podaniem maksymalnej wartości 
remontu oraz informacji i składanych ofertach wynajęcia lokalu.  

(dowód: akta kontroli str. 145-148) 
W okresie objętym kontrolą do Urzędu Miasta wpłynęły dwie skargi od obywateli 
z zakresu przydzielania lokali z mieszkaniowego zasobu Miasta. Jedna ze skarg 
(z 19 stycznia 2015 r.), dotyczyła niezapewnienia lokalu socjalnego przez Miasto, 

                                                      
10  PINB - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. 
11  Czas oczekiwania na przydział mieszkania wynosił: około 22 lat w przypadku jednego mieszkania 

socjalnego, 20 w przypadku jednego mieszkania komunalnego oraz 19 lat w przypadku jednego mieszkania 
komunalnego oraz socjalnego. W pozostałych 15 sprawach czas oczekiwania wynosił od około 9 do 15 lat. 
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pomimo wyroku sądu z 27 listopada 2009 r. (wniosek o wynajęcie mieszkania 
złożony został w styczniu 2010 r.). Mieszkanie zostało przydzielone 23 stycznia 
2015 r. a długotrwałość oczekiwania spowodowana była koniecznością zapewnienia 
odpowiedniego lokalu dla wnioskodawcy - osoby niepełnosprawnej. Druga ze skarg 
dotyczyła niekompetencji i złego traktowania skarżącego przez Wiceprezydenta 
Płocka na spotkaniu, które dotyczyło złożonego wniosku o najem mieszkania. 
Z dokumentacji wynika, że wnosząca skargę złożyła wniosek o wynajęcie lokalu 
mieszkalnego w 2013 r., który w 2016 r. znalazł się dopiero na pozycji 87 listy 
oczekujących na lokal komunalny. Obydwie skargi zostały uznane przez Urząd za 
bezzasadne.  

(dowód: akta kontroli str. 296-320) 

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

Zgodnie z Rozdziałem 5 zasad wynajmowania lokali osoby zainteresowane 
wynajęciem lokalu z zasobu mieszkaniowego zobowiązane były do złożenia 
wniosku na urzędowym formularzu. W trakcie kontroli NIK, potwierdzono ustalenia 
kontroli przeprowadzonej przez Wydział Kontroli Urzędu Miasta, w zakresie braku 
podpisu umożliwiającego identyfikację osoby weryfikującej wnioski dotyczące 
wynajęcia lokalu mieszkalnego. W trakcie kontroli NIK stwierdzono, że spośród 
47 skontrolowanych wniosków na 13 brak było podpisu pracownika Urzędu Miasta 
weryfikującego wniosek oraz nie wskazano podstawy dopuszczalności zawarcia 
umowy, natomiast na 13 wnioskach podpis ten był nieczytelny. Trzy stwierdzone 
w trakcie kontroli NIK przypadki dotyczyły weryfikacji wniosków złożonych po 
sporządzeniu protokołu kontroli i wydaniu zaleceń przez Wydział Kontroli Urzędu 
Miasta. 

Prezydent wyjaśnił, że stwierdzone w czasie kontroli braki podpisów pracowników 
Urzędu Miasta, nieczytelne podpisy oraz brak wskazania podstawy stwierdzenia 
dopuszczalności zawarcia umowy na wskazanych wnioskach nie zostały 
spowodowane umyślnym działaniem osób. Błędy te były spowodowane pośpiechem 
i nawałem pracy. Większość z tych niedociągnięć bo 22 z 26 wystąpiły w okresach 
dużej ilości pracy, na początku roku kalendarzowego gdy przygotowywane są listy 
mieszkaniowe, a przede wszystkim w sierpniu i wrześniu (ostatnich miesiącach 
składania wniosków mieszkaniowych), kiedy klienci dostarczają najwięcej wniosków, 
które należy szybko opracować i udzielić odpowiedzi. 

W przypadku złożenia nieczytelnych podpisów (13 przypadków z 26) to 
w 12 przypadkach należał on do jednego z pracowników, w jednym do drugiego 
z pracowników i są to podpisy identyfikowalne dla osób nadzorujących pracę 
zespołu. 

W tych przypadkach, w których nie złożono podpisu, wiadomym jest kto weryfikował 
wniosek ponieważ pracownicy są indywidualnie przypisani do sprawy i ponoszą 
odpowiedzialność za prawidłowe jej dokumentowanie. 

Powyższe okoliczności nie miały wpływu na zgodny z uchwałą sposób weryfikacji 
wniosków, ich ocenę punktową i kwalifikację pod względem wysokości dochodów. 
Należy dodać, że wymienione informacje są wprowadzane do systemu 
informatycznego oraz zamieszczane w piśmie przesyłanym do klienta. Osoby 
odpowiedzialne zostały upomniane i pouczone o konieczności właściwego 
potwierdzania wykonanych czynności. 

(dowód: akta kontroli str. 440-449, 587-982) 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości 
działania Miasta w powyższym zakresie. Stwierdzone braki formalne dotyczące 
weryfikacji wniosków o najem lokali nie miały wpływu na prawidłowość 
przyznawania lokali mieszkalnych. Miasto podejmowało działania w zakresie 
zwiększenia zasobu mieszkaniowego m.in. poprzez prowadzone inwestycje. 
Przyznawanie mieszkań oraz lokali socjalnych odbywało się zgodnie z zasadami 
wynajmowania lokali. NIK podkreśla jednak, że Miasto nie w pełni zaspokajało 
potrzeby mieszkaniowe gminnej społeczności. W okresie objętym kontrolą liczba 
lokali socjalnych uległa niewielkiemu zwiększeniu, ale spadła liczba mieszkań 
komunalnych. Wzrosła również liczba osób oczekujących na mieszkanie komunalne 
i lokal socjalny.  

 

3. Finansowe aspekty gospodarowania gminnym 
zasobem mieszkaniowym 

Ustalono, że wydatki w okresie objętym kontrolą zostały zrealizowane w kwotach 
niższych od zaplanowanych w Wieloletnim Programie: 

 w 2015 r. w wysokości 16 691,8 tys. zł, tj. 97,7% wielkości planowanej 
(17 077,8 tys. zł), 

 w 2016 r. w wysokości 12 455,2 tys. zł, tj. 90,3% wielkości planowanej 
(13 790,9 tys. zł), 

 w 2017 r. w wysokości 18 389,0 tys. zł, tj. 67,1% wielkości planowanej 
(27 418,8 tys. zł). 

W 2018 (do 30 czerwca) wydatki zostały zrealizowane w wysokości 8 620,4 tys. zł, 
tj. 22,9% wielkości planowanej (37 606,5 tys. zł). 

Niższa od planowanych realizacja wydatków w 2017 r., wynikała przede wszystkim 
z niezrealizowania wydatków z przeznaczeniem na inwestycje. W Wieloletnim 
Programie zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 14 399,6 tys. zł, a ich 
wykonanie wyniosło 5 002,6 tys. zł. Plan wydatków na inwestycje w 2018 r. 
określono w wysokości 13 461,5 tys. zł, a ich wykonanie (do 30 czerwca) wyniosło 
306,7 tys. zł, tj. zaledwie 2,3%. Wydatki ponoszone z budżetu Miasta na komunalny 
zasób mieszkaniowy stanowiły 2,1% wydatków budżetu w 2015 r., 1,5% w 2016 r. 
oraz 2,0% w 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 99-101) 

Wydatki inwestycyjne były finansowane z budżetu Miasta jak również ze źródeł 
zewnętrznych - otrzymano dofinansowanie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa 
Krajowego (dalej BGK). W 2015 r. uzyskano dofinasowanie ze środków BGK 
w wysokości 1 763,5 tys. zł, w 2016 r. - 837 3 tys. zł oraz w 2017 r. - 918,3 tys. zł. 
Ponadto, zawarto umowy z BGK o dofinasowanie dwóch rozpoczętych inwestycji. 
Dofinansowanie zostanie wypłacone po ich zakończeniu i rozliczeniu.  

(dowód: akta kontroli str. 102, 279) 

W okresie objętym kontrolą Urząd wypłacił 76 odszkodowań za niedostarczenie 
lokalu socjalnego przyznanego wyrokiem sądu w wyniku eksmisji. Z tego tytułu 
Miasto wypłaciło odszkodowania w łącznej kwocie 1 312,8 tys. zł12. 

 (dowód: akta kontroli str. 103-110, 149-168) 

                                                      
12  Kwota wypłaconych odszkodowań wraz z odsetkami oraz kosztami procesowymi. 
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Zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych, stanowiących mieszkaniowy zasób 
Miasta, na dzień 30 czerwca 2018 r., wyniosły 4 385,4 tys. zł (z tego w ZBK - 
4 366,5 tys. zł, w Urzędzie Miasta - 18,9 tys. zł). Ponadto, zaległości z tytułu najmu 
ww. lokali w MZGM wynosiły 46 037,9 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 321-329, 411-422, 577-583) 

Badanie w zakresie przyznawania i wyliczania czynszów przeprowadzone na próbie 
40 spraw wykazało, że stawki wyliczonego czynszu określone w umowach o najem 
były zgodne z przepisami ustawy o zasobie mieszkaniowym gminy oraz 
zarządzeniami Prezydenta w sprawie określenia sposobu ustalenia stawek czynszu 
obowiązującego w mieszkaniowym zasobie gminy oraz stawki czynszu lokali 
socjalnych.  

(dowód: akta kontroli str. 174-206, 330-333) 

W okresie objętym kontrolą do UM nie wpłynęły skargi od obywateli dotyczące 
wysokości czynszów za wynajem lokali z mieszkaniowego zasobu Miasta. 

(dowód: akta kontroli str. 295) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nieaktualizowaniu stawki czynszu lokali 
socjalnych określonej zarządzeniem nr 2313/08 Prezydenta z dnia 27 sierpnia 
2008 r., mimo iż wzrosła stawka najniższego czynszu dla mieszkaniowego zasobu 
Miasta. Określona ww. zarządzeniem stawka czynszu dla lokali socjalnych (§ 1 pkt 3 
zarządzenia), tj. 50% najniższego czynszu dla mieszkaniowego zasobu gminy 
wynosiła 0,32 zł/m2. W mieszkaniowym zasobie Miasta nie znajdował się lokal 
komunalny, dla którego czynsz wynosiłby 0,63 zł/m2, najniższy czynsz w zasobie 
Miasta wynosił 1,76 zł/m2.  

Prezydent poinformował m.in., że nie jest możliwe przekazanie kopii kalkulacji 
stawki czynszu dla mieszkaniowego zasobu gminy, stanowiącego podstawę do 
wyliczenia stawki czynszu dla lokali socjalnych w wysokości 0,32 zł/m2, gdyż brak 
jest takiej kalkulacji w kartach sprawy. Stawkę tą ustalono w oparciu o informację 
przekazaną przez ówczesnego administratora budynków gminnych, tj. Miejski 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. najprawdopodobniej drogą 
mailową. Niestety nie ma możliwości odzyskania tych danych, gdyż konto mailowe 
osoby, która zajmowała się tą sprawą zostało usunięte z uwagi na ustanie stosunku 
pracy. Czynsz ten wynosił wówczas 0,63 zł/m2 i obowiązywał dla lokalu 
o parametrach zgodnych z załączoną tabelą /…/. Lokal ten najprawdopodobniej 
znajdował się w jednym z nieistniejących już budynków. Ponadto Prezydent 
wyjaśnił, że stawek czynszu nie uaktualniono, gdyż wysokość najniższego czynszu 
ulega ciągłym zmianom i w każdej chwili możliwe jest wystąpienie w zasobie gminy 
lokalu o stawce czynszu 0,63 zł/m2 lub zbliżonej. Z reguły lokale o parametrach 
powodujących ustalenie czynszu w dolnej granicy stawek czynszowych 
wynajmowane są jako lokale socjalne, jednak często zdarza się, że po zakończeniu 
umowy najmu lokalu socjalnego zawierana jest umowa najmu na czas 
nieoznaczony, co powoduje zastosowanie innej stawki czynszu. Dokonywanie 
korekt stawki czynszu za lokale socjalne wiązałoby się więc z ciągłymi jej zmianami, 
gdyż w przeciwnym wypadku wysoce prawdopodobnym byłoby wystąpienie sytuacji, 
w której obowiązująca stawka czynszu za lokal socjalny byłaby niezgodna 
z obowiązującymi przepisami prawa.  

(dowód: akta kontroli str. 174-180, 442-457, 570-575) 

Zdaniem NIK skoro w zarządzeniu określono, że wysokość czynszu w lokalach 
socjalnych wynosi 50% najniższego czynszu mieszkaniowego zasobu Miasta to 
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powinna być ona na bieżąco aktualizowana, np. raz w roku, tak aby odpowiadała 
rzeczywistej wysokości.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości 
realizowanie zadań w badanym zakresie. Wydatki inwestycyjne były finansowane 
z budżetu Miasta, otrzymano również dofinansowanie z Funduszu Dopłat Banku 
Gospodarstwa Krajowego. Stawki czynszowe określone w umowach najmu były 
wyliczane zgodnie z zarządzeniami Prezydenta w sprawie określenia sposobu 
ustalenia stawek czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie gminy oraz 
stawki czynszu lokali socjalnych. Stwierdzono jednak, że stawka czynszu dla lokali 
socjalnych określona w zarządzeniu Prezydenta nie była aktualizowana (od dnia 
wejścia w życie zarządzenia) w związku ze wzrostem stawki najniższego czynszu 
dla mieszkaniowego zasobu gminy. NIK zwraca również uwagę, że Miasto 
przeznaczyło na utrzymanie mieszkaniowego zasobu kwoty niższe nie określone 
w Wieloletnim Programie, w tym zwłaszcza na zaplanowane w roku 2017 
inwestycje. 

4. Stan techniczny mieszkaniowego zasobu gminy 

Zgodnie z umową o administrowanie nr 1/WM/III/Z/24/2001 z dnia 2 stycznia 2001 r. 
zawartą pomiędzy Miastem a MZGM, Miasto powierzyło MZGM administrowanie 
m.in. nieruchomościami stanowiącymi własność i współwłasność Miasta oraz 
gminnymi lokalami mieszkalnymi w budynkach zarządzanych przez wspólnoty 
mieszkaniowe. Umowa wygasła z dniem 1 lipca 2016 r., kiedy to zarządzanie 
zasobem nieruchomości zostało powierzone nowo powstałej jednostce budżetowej 
–ZBK13.  
W dniu 1 lipca 2016 r. Dyrektor ZBK zawarła z MZGM umowę nr 8/ZBK/Z/2016 
o powierzenie zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Miasta. 
Umowa obowiązywała do 31 grudnia 2016 r. 
Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje umowa nr 30/ZBK/Z/2016 o powierzenie 
administrowania zasobem nieruchomości Miasta zawarta pomiędzy ZBK a MZGM.  

 (dowód: akta kontroli str. 207-273) 

Prezydent wyjaśnił, że w okresie od stycznia 2015 r. do czerwca 2016 r. działania 
Urzędu Miasta Płocka, a w szczególności Biura Zarządzania Nieruchomościami 
Gminy, skupiały się głównie na sprawach dotyczących zmiany sposobu zarządzania 
mieszkaniowym zasobem gminy, w tym związanych z tworzeniem jednostki 
budżetowej, tj. Zarządu Budynków Komunalnych. Prezydent dodał, że Wieloletni 
Program Mieszkaniowym Zasobem Gminy – Miasto Płock w latach 2015-2019 
zakładał zmianę istniejącego modelu zarządzania zasobem mieszkaniowym. 
Zgodnie z tym założeniem bezpośrednie czynności związane z zarządzaniem miała 
realizować za wynagrodzeniem spółka ze 100% udziałem Miasta pod nadzorem 
właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Płocka. Podstawowym celem tej 
zmiany było to, ażeby wszelkie przychody związane z użytkowaniem lokali stanowiły 
przychody budżetu Miasta, zaś wszelkie wydatki związane z utrzymaniem zasobu 
były wydatkami Miasta, finansowanymi z budżetu, natomiast spółka za wykonywane 
przez nią czynności powinna otrzymywać od Miasta wynagrodzenie w wysokości 
adekwatnej do wykonywanego zakresu zadań. W celu usprawnienia obiegu 
dokumentów księgowych oraz obsługi finansowej związanej z realizacją zadań 

                                                      
13 ZBK został utworzony z dniem 1 kwietnia 2016 r. na podstawie uchwały nr 293/XVI/2016 Rady Miasta 

Płocka z dnia 23 lutego 2016 r. Z dniem 1 lipca 2016 r. ZBK zostało powierzone zarządzanie zasobem 
nieruchomości Miasta zgodnie z zarządzeniem nr 2182/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 
2016 r. 
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związanych z zarządzaniem mieszkaniowym zasobem Miasta wskazane było 
powołanie jednostki budżetowej.  

 (dowód: akta kontroli str. 296-304, 321-329, 570-575) 

W sprawie nadzoru Miasta nad prawidłowością wykonywania zadań administratora 
przez MZGM, Prezydent wyjaśnił, że nadzór ten był sprawowany za pośrednictwem 
Biura Zarządzania Nieruchomościami Gminy, m.in. poprzez interwencje w sprawach 
stwierdzonych nieprawidłowości, wyjaśnianie spraw zgłoszonych przez najemców, 
akceptowanie wzorów umów najmu. Nieprawidłowości dotyczyły m.in. zastrzeżeń co 
do pracy Rejonów Obsługi Mieszkańców, sposobu udzielania informacji przez 
administratora, uwag do sposobu zabezpieczania budynków wyłączonych 
z użytkowania, zastrzeżeń odnośnie naliczania opłat za media. Jak wyjaśnił 
Prezydent, Miasto starało się wyjaśniać okoliczności tych spraw i ewentualnie 
podejmować czynności, które wyeliminują przyczyny ich powstania. 

(dowód: akta kontroli str. 299-304, 321-410) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niedostatecznym nadzorze nad 
prowadzonymi przez administratora gminnego zasobu mieszkaniowego książkami 
obiektów budowlanych w zakresie dotyczącym wpisów do tych książek, na co 
wskazują wyniki kontroli przeprowadzonej w ZBK.  

Kontrola NIK przeprowadzona w ZBK w zakresie prowadzenia książek obiektu14 
budowlanego wykazała następujące nieprawidłowości: 

 wpisy do książek obiektu budowlanego, zarówno dokonane przed, jak i po 
rozpoczęciu działalności ZBK, nie określały ustaleń zawartych w dokumencie 
będącym przedmiotem wpisu oraz danych identyfikujących osobę, która 
wystawiła protokół z kontroli/przeglądu danego budynku. Było to niezgodne z § 6 
ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 
w sprawie książki obiektu budowlanego15; 

 w książce obiektu budowlanego przy ul. Misjonarskiej 16 nie odnotowano faktu 
przeprowadzenia przeglądu instalacji gazowej w 2017 r.; 

 książki budynków mieszczących się przy u. Miodowej 47, 49 i 51 nie zawierały 
wpisów z informacją, że budynki zostały przeznaczone do rozbiórki ze względu 
na zły stan techniczny, zgodnie z zarządzeniem nr 781/2015 Prezydenta Miasta 
Płocka z dnia 6 lipca 2015 r.;  

 w książkach obiektu budowlanego, dotyczących czterech budynków (Miodowa 
47, Miodowa 49, Miodowa 51 oraz Misjonarska 16), nie zamieszczono informacji 
o zarządcy budynku.  

Ponadto, Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę na brak świadectwa 
charakterystyki energetycznej budynku przy ul. Otolińskiej 23 z uwagi na, jak 
wyjaśnił Prezes MZGM, brak dokumentacji powykonawczej. Zdaniem NIK, należy 
podjąć wszelkie działania, które umożliwią sporządzenie świadectwa charakterystyki 
energetycznej dla budynków, w których znajdują się lokale mieszkalne 
wynajmowane przez Gminę jako lokale komunalne, socjalne lub pomieszczenia 
tymczasowe, a które nie zostały przeznaczone do rozbiórki lub wyłączone 
z użytkowania oraz nie są obiektami zabytkowymi. 

                                                      
14  Kontrolę przeprowadzono w zakresie prowadzenia książek obiektów 12 budynków. 
15  Dz. U. Nr 120, poz. 1134. 
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Nadzór w zakresie prawidłowości prowadzenia książek obiektu budowlanego był 
prowadzony, według wyjaśnień Prezydenta, podczas realizacji zadań remontowych, 
a nieprawidłowości we wpisach wynikają ze złej praktyki w zakresie stosowania 
przepisów przez osoby upoważnione do wpisów w książce obiektu budowlanego, na 
którą niestety nie zwróciła uwagi osoba nadzorująca z ramienia Urzędu Miasta. 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wdrożone zostaną niezwłocznie 
działania naprawcze w tym zakresie.  

(dowód: akta kontroli str. 296-304, 321-329, 570-575)  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działania w zakresie organizacji nadzoru w obszarze dbałości o stan techniczny 
budynków stanowiących gminny zasób mieszkaniowy. Stwierdzone w trakcie 
kontroli w ZBK nieprawidłowości w prowadzeniu książek obiektów budowlanych 
miały charakter formalny. 

 

5. Wypełnianie obowiązków związanych z prowadzeniem 
mieszkań chronionych 

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych należało do 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, zgodnie ze statutem jednostki16.  
W okresie objętym kontrolą, tj. w latach 2015 – 2018 (do 30 czerwca) obowiązywały 
dwie uchwały Rady Miasta, dotyczące prowadzenia mieszkań chronionych, tj.: 

 uchwała Nr 553/XXIX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2004 r. 
w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkań chronionych oraz zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych17, 

 uchwała Nr 83/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w mieszkaniach chronionych18. Wojewoda Mazowiecki nie zgłosił uwag do 
uchwały.  

(dowód: akta kontroli str. 564-569) 

Zastępca Prezydenta wyjaśnił, że Miasto przygotowuje się do realizacji zadań 
w zakresie prowadzenia mieszkań chronionych stosownie do znowelizowanej 
ustawy o pomocy społecznej w następujący sposób: 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku przygotowuje projekt 
zamiany Regulaminu pobytu w mieszkaniach chronionych, uwzględniający 
zapisy znowelizowanego art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych19, 
który zostanie wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Płocku, 

2. Na bieżąco tworzone są programy usamodzielnienia i programy wspierania 
osób zamieszkujących mieszkania chronione /…/, 

3. Planowane jest doposażenie mieszkań chronionych, aby spełniały zapisy 
§ 6 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

                                                      
16  Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 260/XXVII/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian 

i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku (Dz. Urz. Woj. Maz. 
Nr 235, poz. 8255, ze zm.). 

17  Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 240, poz. 6421. 
18  Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4332. 
19  Dz. U. poz. 822. 
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26 kwietnia 2018 r., co również będzie wymagało podniesienia 
dodatkowego nakładu finansowego z budżetu. 

Zastępca Prezydenta wyjaśnił ponadto, że dostosowanie mieszkań chronionych 
do standardów określonych w ww. rozporządzaniu nastąpi do dnia 1 marca 
2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 584-586) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niedostatecznym nadzorze nad 
wypełnianiem przez MOPS w Płocku obowiązków związanych z prowadzeniem 
mieszkań chronionych, na co wskazują wyniki kontroli przeprowadzonej w MOPS. 

Kontrola NIK przeprowadzona w MOPS w Płocku w zakresie prowadzenia mieszkań 
chronionych wykazała następujące nieprawidłowości: 

1. W przypadku 11 decyzji o przyznaniu miejsca w mieszkaniu chronionym (na 33 
objęte kontrolą), zobowiązano wnioskodawców do ponoszenia odpłatności za 
pobyt w mieszkaniu chronionym, pomimo że ich dochód nie przekraczał 
kryterium dochodowego. Było to niezgodne z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej20, który stanowi, że opłat za pobyt 
w mieszkaniach chronionych nie ponoszą osoby, jeżeli dochód osoby samotnie 
gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium 
dochodowego. W okresie objętym kontrolą do 30 września 2015 r. kryterium 
dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosiło 542 zł, a dla osoby 
w rodzinie – 456 zł21, natomiast od 1 października 2015 r. odpowiednio – 634 zł 
i 514 zł22.  Na podstawie ww. decyzji MOPS otrzymał łącznie kwotę 9 332,94 zł23.  

2. MOPS naliczał odsetki od nieterminowo wpłaconych należności z tytułu opłat za 
pobyt w mieszkaniu chronionym, pomimo że art. 104 ustawy o pomocy 
społecznej nie przewiduje takiej możliwości. 

3. W sprawozdaniach Rb-27S za lata 2015-2017 oraz za I półrocze 2018 r. 
z wykonania planu dochodów budżetowych, w okresie objętym kontrolą, MOPS 
błędnie wykazywał jako zaległości, kwoty należności rozłożonych na raty, których 
termin płatności nie minął. Było to niezgodne z instrukcją sporządzania 
sprawozdania Rb-27S stanowiącą załącznik do rozporządzenia w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej24. 

W konsekwencji nieprawidłowego wykazywania zaległości, w sprawozdaniach 
Rb-27S za lata 2015-2017 oraz za I półrocze 2018 r. zaległości z tytułu opłat za 
pobyt w mieszkaniach chronionych zostały zawyżone łącznie o 19 281,55 zł. 

W sprawie działań nadzorczych nad MOPS, Prezydent wyjaśnił, że w okresie 2015-
2018 Gmina nie prowadziła kontroli w zakresie mieszkań chronionych. W ramach 
nadzoru, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku składa roczne 
sprawozdania z działalności, w których zawarte są m.in. informacje dotyczące 

                                                      
20  Dz. U. z 2018 r. poz. 1508. 
21  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych 

oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 823). 
22  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych 

oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058). 
23  Wyliczono na podstawie zestawienia sporządzonego przez MOPS na potrzeby kontroli. 
24  Załącznik nr 39 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 1015, ze zm.), załącznik nr 36 do rozporządzenia Ministra 
Finansów i Rozwoju z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 109, 
ze zm.). 
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wykorzystania mieszkań chronionych. Sprawozdania te zostały przyjęte przez Radę 
Miasta Płocka. Odnośnie kontroli i nadzoru nad prawidłowością sporządzania 
sprawozdań przez MOPS, Prezydent poinformował, że przekazane przez MOPS do 
Urzędu Miasta sprawozdania Rb-27S w formie pliku elektronicznego zaczytywane 
są do programu finansowo-księgowego Urzędu, który nie umożliwia wglądu do 
ewidencji księgowej podległych i nadzorowanych jednostek budżetowych Miasta 
Płocka, a dane wykazane w sprawozdaniach nie pozwalają na stwierdzenie 
nieprawidłowego prowadzenia ewidencji (…) Kontrole gospodarki finansowej 
miejskich jednostek organizacyjnych przeprowadzane są doraźnie w momencie 
powzięcia informacji o zaistnieniu ewentualnych nieprawidłowości bądź podczas 
audytu wewnętrznego lub kontroli wewnętrznej przeprowadzanych na zlecenia 
Prezydenta Miasta Płocka. 

(dowód: akta kontroli str. 275-280, 458-545) 

 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli sprawowany przez Miasto nadzór nad 
przyznawaniem i prowadzeniem przez MOPS mieszkań chronionych był 
niewystarczający. Nadzór ten, ograniczony w okresie objętym kontrolą do 
zatwierdzania rocznych sprawozdań z działalności MOPS, nie pozwolił na uniknięcie 
nieprawidłowości w zakresie pobierania opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym, 
naliczania odsetek od nieterminowo wpłacanych należności z tytułu opłat za pobyt 
w mieszkaniu chronionym oraz wykazywania w sprawozdaniach z wykonania 
dochodów budżetowych zawyżonych zaległości z tytułu pobytu w mieszkaniach 
chronionych. 

IV. Uwagi i 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 Kontroli25, wnosi o: 

1. Bieżące aktualizowanie stawki czynszu dla lokali socjalnych. 

2. Pozostawianie śladu rewizyjnego przeprowadzanej weryfikacji wniosków 
o najem poprzez składanie czytelnego podpisu pracownika. 

3. Wzmocnienie nadzoru nad ZBK oraz MZGM w zakresie prowadzenia 
książek obiektu budowlanego. 

4. Wzmocnienie nadzoru nad MOPS w zakresie przyznawania i prowadzenia 
mieszkań chronionych. 

 

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 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 

                                                      
25  Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. 
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pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Departamentu Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych 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. 

 

Warszawa, dnia ….. września 2018 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Departament Administracji Publicznej 

Kontrolerzy 

 

Dyrektor 

 
Bogdan Skwarka Beata Burtka 

Główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

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

  

                  Beata Czarnecka 

Główny specjalista kontroli państwowej 
 

       ........................................................ 
                             podpis 
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poinformowania 
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i wykonania wniosków 


