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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/071 – Rozwiązywanie problemów społecznych Bytomia. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach. 

Kontrolerzy 1. Wojciech Graca, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 93252 z 30 kwietnia 2015 r. oraz nr 94804 z 15 lipca 2015 r. 

2. Marta Florczykiewicz-Cymara, Starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr 93254 z 30 kwietnia 2015 r. oraz nr 94805 z 15 lipca 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Bytomiu ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom1. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Damian Bartyla, Prezydent Miasta Bytomia2. 

(dowód: akta kontroli str. 5-17) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba kontroli ocenia3, że realizowane przez władze Miasta Bytomia4 działania 
w zakresie rozwiązywania problemów społecznych Miasta w latach 2010 – 2014 
podejmowane w ramach skontrolowanych trzech obszarów: pomocy na rynku pracy, 
pomocy społecznej/socjalnej i zaspakajania potrzeb mieszkaniowych, wpisywały się 
w priorytety ustalone przez Radę Miejską Bytomia w dokumentach strategicznych. 
Skuteczność tych działań była jednak niewystarczająca z punktu widzenia potrzeb 
wspólnoty samorządowej. 

Pomimo właściwego zdiagnozowania problemów społecznych w Bytomiu, wśród których 
najistotniejszym zdaniem NIK było bezrobocie i jego konsekwencje, wystąpiły opóźnienia 
w podejmowaniu przez Miasto działań nakierowanych na ich rozwiązanie. Stwierdzono 
bowiem, że efektywne działania władz Miasta w celu aktywizacji gospodarczej regionu 
(rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy) podjęto w 2013 r. 

Jedną z najważniejszych przyczyn bezrobocia w Mieście wskazanych w diagnozach była 
utrata miejsc pracy w wyniku restrukturyzacji przemysłu. Problem bezrobocia rzutował na 
inne problemy mieszkańców, w szczególności na ubóstwo tych osób i w konsekwencji 
utrwalał sytuację, w której znaczna część mieszkańców musiała korzystać z szeroko 
rozumianej pomocy społecznej. Stopa bezrobocia5 w Bytomiu na koniec 2014 r. wyniosła 
19,2% i była o 9,6 punktów procentowych wyższa od średniej w województwie śląskim6.  
Aż 2/3 bezrobotnych zaliczało się do grupy długotrwale bezrobotnych. 

                                                      
1 Zwany dalej Urzędem. 
2 Od 8 października 2012 r., zwany dalej: Prezydentem. Poprzednio funkcję tę sprawowali: Halina Maria Bieda od 28 czerwca 
2012 r., Piotr Koj od 2 stycznia 2007 r. do 27 czerwca 2012 r., zwany dalej byłym Prezydentem. 
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 Zwanego dalej Miastem. 
5 Stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie. 
6 9,6% zgodnie z bazą danych lokalnych GUS. 
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Szereg nierozwiązanych problemów Bytomia dotyczyło obszaru zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych. Stan komunalnych zasobów mieszkaniowych wymaga znacznych 
nakładów, wykraczających poza możliwości budżetu Miasta, a nieprzeprowadzanie 
wymaganych remontów powoduje dalszą degradację zasobu mieszkaniowego. Z tego też 
powodu coraz większe środki muszą być przeznaczane na usuwanie wieloletnich zaniedbań 
i doraźnych awarii. Konsekwencją tego stanu są także niezrealizowane nakazy 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bytomiu7, dotyczące wyłączenia 
nieruchomości z użytkowania. Uwarunkowania te powodują, że w Mieście nie zapewnia się 
należytego bezpieczeństwa lokatorom administrowanych nieruchomości objętych nakazami 
PINB.  

Przyjęte dokumenty strategiczne (Strategia Rozwoju Bytomia na lata 2009-20208 i Strategia 
Rozwoju Miasta. Bytom 2020+9) i tworzone na ich podstawie plany i programy były spójne. 
Miasto zaniechało jednak monitorowania i oceny postępów w wdrażaniu zakładanych 
rozwiązań. Zdaniem NIK świadczy to o nieprzywiązywaniu należytej wagi do realizacji celów 
strategicznych dla kierunkowego rozwoju Miasta, poprzez realizację działań ustalonych dla 
priorytetów zawartych w tych dokumentach. Z uwagi na powyższe atrybut spójności 
pozostaje jedynie cechą formalną, zwłaszcza biorąc pod uwagę stopień ogólności 
ustalonych tam priorytetów, celów strategicznych i kierunków działania. 

Poniesione przez Miasto wydatki, w ramach badanych zadań, odnosiły się do zakładanych 
efektów i były zgodne z przyjętymi w dokumentach strategicznych i planistycznych  
założeniami, jednak rezultaty tych działań nie wpłynęły znacząco na rozwiązanie problemów 
Miasta. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły ponadto: 

― niepowołania do działania organów odpowiedzialnych za proces wdrożenia, 
monitorowania i ewaluacji Strategii z 2009 r. oraz Miejskiej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Bytomia na lata 2006-202010, 

― udzielenia zamówienia publicznego na remonty mieszkań bez stosowania przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych11, 

― dopuszczenia do nierealizowania przez Bytomskie Mieszkania decyzji PINB 
dotyczących wyłączenia z użytkowania budynków, 

― dopuszczenie do zapłaty odsetek z tytułu odstąpienia od umowy o dofinansowanie. 

Ponadto NIK zwraca uwagę m.in. na: 

― nieuwzględnienie w dokumentach strategicznych analiz występującego zróżnicowania 
natężenia problemów i zagrożeń w poszczególnych obszarach/dzielnicach Miasta, 

― nieokreślenie w Strategii Problemów Społecznych jej ram finansowych i wskaźników 
realizacji działań oraz niedokonywanie jej aktualizacji, 

― nieustalenie w Strategii z 2009 r. i Strategii 2020+ wielkości docelowych wskaźników 
pozwalających na rzetelny monitoring przebiegu wdrażania ich założeń i na ocenę 
stopnia realizacji zakładanych celów. 

 

                                                      
7 Zwanego dalej PINB. 
8 Przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu (RM) nr XLVI/640/09 z 27 maja 2009 r., uchylona uchwałą RM nr XXXVI/501/14  
z 22 września 2014 r., zwana dalej Strategią z 2009 r. Opracowana przy udziale podmiotów zewnętrznych za kwotę 39 040 zł. 
9 Przyjęta uchwałą RM nr XXXVI/501/14 z 22 września 2014 r., zwana dalej Strategią 2020+. Opracowana przy udziale 
podmiotów zewnętrznych za kwotę 37 000 zł. 
10 Przyjęta uchwała RM nr LXII/829/06 z 22 lutego 2006 r. (opracowanie własne), zwana dalej Strategią Problemów 
Społecznych. 
11 Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm., zwanej dalej PZP. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Działania służące identyfikacji problemów społecznych 
Bytomia 

1.1. Bytom jest miastem na prawach powiatu należącym do miast aglomeracji śląskiej, 
zajmującym 69,4 km2, położonym w północnej części tzw. Subregionu Centralnego 
województwa śląskiego, zamieszkałym przez 157 504 ludzi12. 

W Urzędzie dokonywano różnorodnych, wielopłaszczyznowych analiz problemów Miasta 
i podejmowano próby identyfikacji przyczyn istniejącej sytuacji. Działania te znalazły wyraz 
m.in. w sporządzonych oraz obowiązujących w okresie objętym kontrolą 25 dokumentach: 

• Strategii z 2009 r. wraz z opracowanym Raportem Diagnostycznym13; 

• Programie Rewitalizacji Bytomia na lata 2007-202014; 

• Strategicznej ocenie odziaływania na środowisko Programu Rewitalizacji15; 

• Planie Rozwoju Lokalnego dla Miasta Bytomia na lata 2005-201516; 

• Planie Rozwoju Bytomia na lata 2011-201417; 

• Planie Rozwoju Bytomia na lata 2012-201518; 

• Lokalnym Planie Działania w zakresie wypracowania koncepcji systemu 
monitoringu i ewaluacji rozwoju Bytomia19; 

• Rekomendacjach i wytycznych do wdrożenia Systemu Monitoringu i Ewaluacji 
Rozwoju Bytomia20; 

• Analizie dot. uruchomienia mechanizmów zmieniających dotychczasową ścieżkę 
rozwoju Bytomia – rekomendacje do strategii rozwoju Bytomia21; 

• opracowaniu: Bytom 2020+ Uwarunkowania społeczno-gospodarcze rozwoju 
Bytomia jako Obszaru Strategicznej Interwencji, wymagającego kompleksowej 
rewitalizacji22; 

• Strategii 2020+; 

• Studium wykonalności dla projektu pn.: Rewitalizacja starówki Bytomia – 
dziedzictwa kulturowego regionu – etap I23; 

• Strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko projektu Strategia Rozwoju 
Miasta Bytom 2020+24; 

• Strategii Problemów Społecznych; 

                                                      
12 Wg danych z rejestrów Urzędu na koniec 2014 r. 
13 Strategiczna Diagnoza Priorytetowych Dziedzin Rozwoju Miasta - Raport Zespołu Zadaniowego opracowana w lipcu 2008 r., 
zwana dalej Raportem Diagnostycznym. 
14 Przyjęty uchwała RM nr LV/798/09 z 16 grudnia 2009 r., zwany dalej Programem Rewitalizacji. Opracowana przy udziale 
podmiotów zewnętrznych za kwotę 18 300 zł. 
15 Opracowana przy udziale podmiotów zewnętrznych we wrześniu 2009 r. za kwotę 29 890 zł, zwana dalej Oceną Programu 
Rewitalizacji. 
16 Przyjęty uchwała RM nr XXXVII/557/05 z 26 stycznia 2005 r., uchylony uchwałą RM nr IX/103/11 z 23 marca 2011 r., zwany 
dalej Planem Rozwoju Lokalnego. Opracowanie własne Wydziału Strategii, Współpracy z Zagranicą i Promocji. 
17 Przyjęty uchwałą RM nr IX/103/11 z 23 marca 2011 r., uchylony uchwałą RM nr XIX/252/11 z 26 października 2011 r., 
zwany dalej Planem Rozwoju do 2014. Opracowany przy udziale podmiotów zewnętrznych za kwotę 65 880 zł. 
18 Przyjęty uchwałą RM nr XIX/252/11 z 26 października 2011 r., uchylony uchwałą RM nr XXXVI/501/14 z 22 września 
2014 r., zwany dalej Planem Rozwoju do 2015. Opracowany przez Biuro Rozwoju Miasta. 
19 Opracowany w październiku 2010 r. przy udziale podmiotów zewnętrznych za kwotę 26 157 zł, zwany dalej Planem 
monitoringu. 
20 Opracowane przy udziale podmiotów zewnętrznych w 2011 r. za kwotę 18 000 zł, zwany dalej Rekomendacje do 
monitoringu. 
21 Opracowana przy udziale podmiotów zewnętrznych w sierpniu 2012 r. za kwotę 7 000 zł, zwana dalej Analizą. 
22 Opracowane w 2014 r. przez pracownika Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich, przekazany Wicepremierowi oraz 
Ministerstwom Rozwoju Regionalnego i Gospodarki, zwane dalej Uwarunkowaniami społeczno-gospodarczymi rozwoju 
Bytomia. 
23 Opracowana przy udziale GIG w Katowicach w listopadzie 2013 r. za kwotę 53 000 zł, zwane dalej Studium Wykonalności. 
24 Opracowana przy udziale podmiotów zewnętrznych w sierpniu 2014 r. za kwotę 9 000 zł, zwana dalej Oceną Strategii 
2020+. 
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• Ocenach zasobów pomocy społecznej na rok 2011 i lata następne: 2012, 2013  
i 2014 dla gminy M. Bytom25; 

• Lokalnej diagnozie zjawiska uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz 
uzależnień behawioralnych młodzieży z terenu Bytomiu26; 

• Badaniach ankietowych uczniów szkół bytomskich w zakresie problematyki 
narkotykowej27; 

• Dwóch Miejskich Programach Przeciwdziałania Narkomanii w Bytomiu28; 

• Bytomskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-201629; 

• Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2011-201330; 

• Bytomskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-202031. 

Zarówno Raport Diagnostyczny dla Strategii z 2009 r. jak i Uwarunkowania społeczno-
gospodarcze rozwoju Bytomia będące podstawą dla Strategii 2020+ były aktualne w czasie 
ich opracowania i odnosiły się do istotnych aspektów takich jak m.in. potencjał: 
mieszkaniowy, ludnościowy, bezrobocia oraz grup społecznych, tj. kobiet, mężczyzn, 
bezrobotnych, osób w wieku produkcyjnym, poprodukcyjnym oraz zatrudnionych. 

(dowód: akta kontroli str. 18-22, 55-58, 105-111, 1033) 

W odniesieniu do rynku pracy w Bytomiu, Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu32 prowadził 
monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za każde półrocze, a dane dotyczące 
rynku pracy33 prezentowano w sporządzanych przez PUP sprawozdaniach. 

(dowód: akta kontroli str. 1033) 

1.2. Dokumenty przedstawiające wyniki przeprowadzonych analiz opracowano w Urzędzie 
we własnym zakresie lub przy wsparciu naukowym. Opracowanie (lub udział 
w opracowaniu) 12 z ww. 25 dokumentów zlecono podmiotom zewnętrznym, w tym 
pracownikom naukowym m.in. Uniwersytetu Śląskiego, Głównego Instytutu Górnictwa oraz 
Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Chorzowie. 

(dowód: akta kontroli str. 105-111) 

1.3. W dokumentach tych zidentyfikowano następujące zasadnicze kwestie dotyczące 
problematyki społecznej i ekonomicznej: [1] ubytek kapitału ludzkiego (spadek liczby 
ludności), [2] znaczną skalę bezrobocia, [3] potrzeby w zakresie pomocy społecznej, 
[4] potrzeby Miasta w zakresie mieszkań komunalnych, [5] skutki szkód górniczych, 
[6] sytuację ekonomiczną. I tak: 

1.3.1. W Uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych rozwoju Bytomia przedstawiono 
prognozę dotyczącą liczby ludności na 2035 r., która ma wynieść 143 671 mieszkańców 
(przy 176 106 w 2011 r.). Prognozowany spadek liczby ludności do 2035 r. w stosunku do 
roku 1995 wynosi 36,65% (83 139 osób). 

W Raporcie Diagnostycznym zapisano, że w okresie od 1998 do 2006 r. liczba pracujących 
uległa obniżeniu o 43,5% wynosząc na koniec 2006 r. 33,1 tys. osób. Tym samym wskaźnik 
zatrudnialności netto34 uległ obniżeniu z 44,8% (1998) do 27,3% (2006). 

                                                      
25 Przyjęta odpowiednio: uchwałą RM nr XXX/440/12 z 30 maja 2012 r., przez RM na posiedzeniach nr: XV/13 z 27 maja 
2013 r., XXXII/14 z 30 maja 2014 r. oraz IX/15 27 maja 2015 r. (opracowania własne), zwana dalej odpowiednio Oceną 
zasobów 2011 do 2014. 
26 Opracowana przy udziale podmiotów zewnętrznych w maju 2014 r. za kwotę 17 220 zł, zwana dalej Lokalną Diagnozą. 
27 Opracowanie własne Bytomskiego Ośrodka Promocji Zdrowia z listopada 2013 r., zwana dalej Badaniami. 
28 Pierwszy opracowany przez Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom, zwane dalej CIKiPU, 
przyjęty uchwałą RM nr XXII/276/08 z 29 stycznia 2008 r., zwany dalej Programem narkomanii 2008. Przyjęty uchwałą RM nr 
VI/57/11 z 26 stycznia 2011 r. (opracowanie własne CIKiPU), uchylony uchwałą RM nr XXVI/357/14 z 27 stycznia 2014 r., 
zwany dalej Programem narkomanii 2011. 
29 Przyjęty uchwałą RM nr XXVI/357/14 z 27 stycznia 2014 r. (opracowanie własne), zwany dalej Programem narkomanii 2014. 
30 Przyjęty uchwałą RM nr IX/109/11 z 23 marca 2011 r. (opracowanie własne), zwany dalej Programem Przeciwdziałania 
Przemocy 2011-2013. 
31 Przyjęty uchwałą RM nr XXIII/315/13 z 25 listopada 2013 r. (opracowanie własne), zwany dalej Programem Przeciwdziałania 
Przemocy 2014-2020. 
32 Zwany dalej PUP. 
33 M.in. w zakresie wielkości, struktury i stopy bezrobocia oraz usługi instrumentów rynku pracy. 
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Zgodnie z Raportem o stanie miasta, Bytom 201435 odnotowana w systemie PESEL na 
koniec 2014 r liczba mieszkańców Bytomia wynosiła 157 074 osoby36. W strukturze 
mieszkańców Bytomia (wg grup ekonomicznych na dzień 31 grudnia 2014 r.) udział osób 
w wieku przedprodukcyjnym wynosił 16,5%, w wieku produkcyjnym 62,3%, natomiast 
w wieku poprodukcyjnym 21,2%. Przyrost naturalny był ujemny i w 2014 r. ukształtował się 
na poziomie: minus 393. Odnotowano 1 500 urodzeń żywych oraz 1 893 zgony. Liczba 
osób pracujących na koniec 2013 r. wyniosła 31 978 i zmniejszyła się w stosunku do 2010 r. 
o 1 541 osób, tj. 4,6%. Podobne dane umieszczano w Raportach z lat poprzednich, zgodnie 
z którymi liczba mieszkańców w latach 2010-2013 wynosiła, odpowiednio: 181 617, 
163 985, 161 371 oraz 159 053 osób. 

Zgodnie z bazą danych lokalnych GUS na dzień 14 lipca 2015 r. liczba mieszkańców 
Bytomia w latach 2010-2014 wynosiła odpowiednio: 177 266, 176 106, 174 724, 173 439 
i 172 306 osób. 

Zgodnie z danymi uzyskanymi z Urzędu w trakcie niniejszej kontroli, liczba mieszkańców 
Bytomia w poszczególnych latach okresu 2010 r. - 2014 r. wynosiła odpowiednio 167 146, 
164 304, 161 752, 159 504 i 157 504 osób. 

(dowód: akta kontroli str. 1033) 

W sprawie rozbieżności danych o liczbie mieszkańców zawartych w Raportach 2010 do 
2014 z danymi Głównego Urzędu Statystycznego37 oraz danymi z rejestru mieszkańców 
przekazanymi NIK przez Urząd, zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich 
Renata Przybyłek wyjaśniła, iż: wynika (to) ze sposobu i okresu pozyskiwania tych danych. 
(…) zarówno dane do raportu, jak i do przesłanego zestawienia przedstawione zostały 
według stanu na dzień 31 grudnia danego roku. Jednakże dane do raportu przekazywane 
są corocznie z meldunku wyborczego, sporządzanego każdorazowo do 10 stycznia 
kolejnego roku, natomiast obliczeń do przesłanego zestawienia dokonano obecnie, 
w okresie jego sporządzania. Różnica w obliczeniach może zatem wynikać z faktu, iż 
niejednokrotnie zdarzenia, które wpływają na zmianę danych w rejestrze mieszkańców 
rejestrowane są w systemie z pewnym opóźnieniem w stosunku do dnia, w którym 
nastąpiły. System informatyczny rejestruje bowiem dane z datą zdarzenia, nie z datą ich 
wprowadzenia. (…) od marca bieżącego roku dotychczasowy gminny zbiór mieszkańców, 
na podstawie którego dokonywano w latach 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014 obliczeń 
odnośnie liczby mieszkańców do raportu o stanie miasta, został przekształcony w rejestr 
mieszkańców, który od tego czasu bezpośrednio zasilany jest przez System Rejestrów 
Państwowych. Różnica danych w liczbie ludności w rejestrze mieszkańców może zatem 
również wynikać z faktu zmiany oprogramowania oraz transkrypcji danych z centralnego 
rejestru PESEL. Natomiast różnica w zakresie liczby ludności wskazanej przez GUS, 
a liczbą podaną z rejestru mieszkańców – przypuszczać należy, iż jest uwarunkowana 
zapewne sposobem i źródłem informacji, z których GUS pozyskuje swoje dane. 

(dowód: akta kontroli str. 968-970) 

1.3.2. W większości dokumentów38 prezentowano stopę bezrobocia w Bytomiu, która 
w kolejnych latach okresu 1998 r. – 2011 r. wynosiła odpowiednio 9,8%; 15,0%; 18,2%; 
21,6%; 25,0%; 27,1%; 26,0%; 24,6%; 21,0%; 15,9%; 12,7%; 16,8%; 18,1%; 19,6%. 

W dokumentach prezentowano także liczbę osób bezrobotnych w Mieście39. W latach 2010 
– 2013 (I kwartał) stopa bezrobocia wzrastała z 18,1% do 21,2%. W 2014 r. w stosunku do 
roku 2013 stopa bezrobocia spadła o 1,5 punktu procentowego (z 20,7% do 19,2%)40. 
Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP41 wg stanu na koniec każdego roku 

                                                                                                                                       
34 Stosunek liczby osób zatrudnionych do liczby osób w wieku produkcyjnym wyrażony w procentach. 
35 Raport o stanie miasta - dokument sporządzany corocznie, zwanym dalej odpowiednio Raportem 2014, poprzednie zwane 
Raportem 2010, Raportem 2011, Raportem 2012 i Raportem 2013. 
36 W tym 82 077 osób stanowiły kobiety (52,3% ogółu mieszkańców). 
37 Zwanego dalej GUS. 
38 W Raporcie Diagnostycznym i Uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych rozwoju Bytomia. 
39 Np. w Uwarunkowaniach. 
40 Zgodnie z Raportem o stanie miasta, Bytom 2014. 
41 Np. w Raportach o Stanie Miasta oraz w Sprawozdaniach z działalności PUP. 
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okresu 2010-2013 wzrastała z 9 879 do 11 571, a w 2014 r. spadła do 10 387 osób (tj. była 
o 508 osób większa niż w 2010 r., a w stosunku do roku 2013 spadła o 1 184). 

Dane za 2014 r. zaprezentowano w Raporcie 2014, zgodnie z którym na koniec 2014 r. 
w PUP zarejestrowanych było 10 387 osób, tj. o 508 osób więcej niż w 2010 r. W stosunku 
do roku 2013 liczba ta spadła o 1 184. Był to pierwszy od pięciu lat spadek bezrobocia. 
W okresie lat 2010 - 2014 stopa bezrobocia zwiększyła się o 1,8 punktu procentowego. 
W 2014 r. w stosunku do roku 2013 spadła ona o 1,5 punktu procentowego. 

(dowód: akta kontroli str. 1033) 

1.3.3. W Raporcie Diagnostycznym podano, że osoby objęte pomocą Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Bytomiu42 stanowiły w 2007 r. ok. 12% mieszkańców. W innych 
dokumentach43 przedstawiano liczbę osób objętych pomocą społeczną w latach  
2012- 2014, która wynosiła, odpowiednio: 15 542, 15 990 i 15 305 osób, a na rok 2015 
prognozowano 16 080 osób. 

Zgodnie z ostatnim Raportem 2014 MOPR w 2014 r. udzielił pomocy pieniężnej 
i niepieniężnej 15 305 osobom, w tym 5 999 rodzinom, liczącym łącznie 14 560 osób. 

(dowód: akta kontroli str. 1033) 

 

NIK zwraca uwagę, iż Miasto posiadało wprawdzie dane o liczbie osób objętych 
poszczególnymi formami wsparcia w odniesieniu do poszczególnych zadań pomocy 
społecznej (realizowanych głównie przez MOPR), jednak brak było takich danych 
zbiorczych. Według dokonanych w trakcie niniejszej kontroli szacowań, liczba osób objęta 
pomocą społeczną na koniec 2010 r. wynosiła 37 876 osób, natomiast na koniec 2014 r. - 
28 844 osób. 

Zdaniem NIK, dane pozwalające na automatyczną identyfikację liczby osób i rodzin objętych 
pomocą społeczną ogółem (wszystkimi formami wsparcia) oraz ponoszonych na to 
wsparcie nakładów są przydatne dla programowania działań podejmowanych wobec osób 
potrzebujących oraz oceny ich efektów. Istotą pomocy społecznej winno być bowiem, poza 
doraźnym wsparciem, osiągnięcie przy optymalnych nakładach rezultatu w postaci 
przezwyciężenia problemu osoby/rodziny objętej wsparciem i ich usamodzielnienie, a nie 
samo prowadzenie działań, tj. świadczenie usług. 

(dowód: akta kontroli str. 630-646) 

 

1.3.4. W Raporcie Diagnostycznym z 2009 r. podano m.in. że komunalny zasób Bytomia 
obejmuje 11 323 lokale mieszkalne (w tym 723 lokale socjalne). Budynki komunalne należą 
do najstarszych w mieście - ok. 92% z nich wybudowano przed 1945 r., z tego 57,4% przed 
rokiem 1918, natomiast w latach 1981- 2007 wzniesiono jedynie ok. 0,5% budynków. Stan 
techniczny komunalnych mieszkań w ww. opracowaniu oceniono jako dobry w przypadku 
7% lokali, zadawalający w 61%, jako zły i bardzo zły w 32%. Wydatki Miasta związane 
z remontami/modernizacjami komunalnych lokali mieszkalnych wyniosły w 2007 r. ponad 
6 mln zł (około 530 zł na jeden lokal w zasobie). Liczba wyremontowanych w 2007 r.  
i oddanych do zasiedlenia komunalnych lokali mieszkalnych wynosiła 234, a na koniec 
grudnia 2007 r. nadal oczekiwało na przyznanie mieszkania 998 rodzin/osób. 

W Uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych rozwoju Bytomia z 2014 r. szczególną 
uwagę zwrócono na stan zabudowy mieszkaniowej i stwierdzono, że na ten stan 
niebagatelny wpływ miały i mają, oprócz zaniedbań w zakresie bieżących remontów 
i modernizacji, szkody górnicze. 

W Raporcie 2014 zapisano m.in., że Miasto dysponowało44 potencjałem mieszkaniowym 
liczącym 73,2 tys. mieszkań. Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania  

                                                      
42 Zwany dalej MOPR. 
43 Np. Ocenie Zasobów 2014. 
44 Zgodnie z danymi opublikowanymi w Roczniku Statystycznym. 
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w Bytomiu w 2013 r. wynosiła 54,6 m2 (w 2010 r. – 54,3 m2). W 2014 r. zasób komunalny 
(bez Wspólnot Mieszkaniowych) obejmował 780 budynków, w których znajdowało się 7 786 
lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 473,5 tys. m2, w tym m.in.: 1 480 
(19,0%) wolnostanów, 310 (4,0%) lokali socjalnych, 37 (0,4%) lokali o czynszu wolnym.  
W skład zasobu wchodziło także 1 919 lokali użytkowych o łącznej powierzchni  
139,66 tys. m2. Liczba lokali mieszkalnych w 2014 r. we wspólnotach mieszkaniowych45 
wnosiła 12 367. 

W Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bytom na lata 
2009-201346 przedstawiono łączną kwotę nakładów niezbędnych do poniesienia na 
sfinansowanie potrzeb remontowych i modernizacyjnych w odniesieniu do zasobu 
mieszkaniowego Bytomia wynoszącą 1 634 133,7 tys. zł. Ogólne potrzeby remontowe 
(określone na podstawie przeglądów budynków) ustalono na 1 274 005,8 tys. zł, w podziale 
na następujące branże: remonty dachów, kominów oraz dobudowa przewodów spalinowych 
i wentylacyjnych 477 752,2 tys. zł, remonty elewacji z odtworzeniem sztukaterii 
architektonicznej zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków 637 002,9 tys. zł (kwota 
uwzględnia w budynkach nieobjętych ochroną konserwatorską termomodernizację), 
wymiana instalacji gazowej, elektrycznej, malowanie klatek schodowych 159 250,7 tys. zł. 
Koszty modernizacji (wykonania instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania łącznie 
z grzejnikami) określono na około 360 127,8 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 1033) 

1.3.5. W Raporcie Diagnostycznym zapisano, że występujące szkody górnicze obejmują 
ponad 1/3 powierzchni Miasta, w tym Śródmieście. W Uwarunkowaniach społeczno-
gospodarczych rozwoju Bytomia stwierdzono, że skutki eksploatacji górniczej są 
odczuwalne również obecnie, czego najbardziej dramatycznym przykładem były wydarzenia 
z 2011 roku w dzielnicy Karb, gdzie w wyniku działalności górniczej konieczne było 
wyburzenie 26 budynków mieszkalnych i zapewnienie ich mieszkańcom innych lokali. 
Podkreślono ponadto, że uszkodzenia infrastruktury technicznej (drogi, garby, kanalizacja), 
obniżenia terenu, wodne zalewiska pokopalniane (pozostałości po eksploatacji górniczej) 
powodują, że odporność Miasta na czynniki zewnętrzne jest bardzo osłabiona. 

Zgodnie z Raportem 2014, na terenie Miasta funkcjonowały w 2014 r. trzy zakłady górnicze: 
Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK Bobrek – Centrum oraz Oddział KWK Piekary, 
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Zakład Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej 
likwidacji oraz Zakład Górniczy EKO-PLUS Sp. z o.o. w Bytomiu. W ww. raporcie 
przedstawiono wyniki prowadzonych w związku z eksploatacją złóż węgla kamiennego 
o pomiarów geodezyjnych (obniżeń jak i odkształceń poziomych) linii obserwacyjnych oraz 
pomiarów wysokościowych wybranych obiektów budowlanych w rejonach Śródmieście47, 
Karb (w 2014 r. nie prowadzono eksploatacji górniczej)48, Miechowice i Karb49. Wskazano 
tam, że w 2014 r., KW S.A. Oddział KWK Bobrek – Centrum prowadziły remont w 267 
obiektach, w tym awaryjnie w 139 obiektach, których koszt wyniósł 31 500,0 tys. zł50. 

(dowód: akta kontroli str. 1033) 

1.3.6. W Raporcie Diagnostycznym podano m.in., że stosunkowo niewielkie jest 
wykorzystanie potencjału przedsiębiorczości mieszkańców Miasta. Wskaźniki dotyczące 
liczby zarejestrowanych na terenie Miasta podmiotów gospodarczych wyraźnie odbiegają 
od średnich dla województwa śląskiego. 

W Uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych rozwoju Bytomia podkreślono, że 
podregion bytomski, w którym Miasto jest największą jednostką samorządu terytorialnego, 

                                                      
45 Będących w zarządzie Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. 
46 Przyjęty uchwałą RM nr XLVI/658/09, zmieniony uchwałą RM nr XX/277/11 z 23 listopada 2011 r., (opracowanie własne), 
zwany dalej Programem Gospodarki Mieszkaniowej. 
47 Obniżenia ważniejszych obiektów w 2014 r. wynosiły od 1 do 8 cm. 
48 Jednak teren dzielnicy obniżył się o 1 do 6 cm. 
49 W okresie roku na w tych rejonach na powierzchni terenu wystąpiły deformacje 7 do 172 cm. 
50 Ponadto kopalnia wypłaciła także jednorazowe odszkodowania za obiekty oraz zwracała inwestorom koszty wykonanych 
zabezpieczeń 
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według danych GUS, charakteryzował się najwyższą stopą bezrobocia51 i najniższym 
udziałem w PKB w odniesieniu do pozostałych podregionów52. 

W Raporcie 2014 zapisano m.in., że na koniec 2014 r. w systemie REGON 
zarejestrowanych było ok. 14,1 tys. podmiotów gospodarki narodowej prowadzących 
działalność gospodarczą na terenie Miasta, w tym ok. 10,7 tys. osób fizycznych oraz ponad 
3,4 tys. osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej.  

W Raporcie Diagnostycznym, Uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych rozwoju 
Bytomia, Raportach53 oraz Ocenach zasobów 2011 do 2014 brak było szczegółowych 
i kompleksowych danych w powyższych zakresach uwzględniających zróżnicowanie 
występujące w poszczególnych dzielnicach54 (obszarach) Miasta. Zróżnicowanie takie 
przedstawiono jedynie w sporządzonej w 2012 r. Analizie, w której poszczególnym 
dzielnicom przypisano zidentyfikowane zagrożenia i problemy55, jak również wynikające 
z nich konsekwencje56, cele57 i niezbędne działania58. 

(dowód: akta kontroli str. 1033) 

NIK zwraca uwagę na występowanie w Bytomiu znacznych różnic w natężeniu problemów 
społecznych i potrzeb w poszczególnych obszarach/dzielnicach (opisane szczegółowo 
w pkt 5 niniejszego wystąpienia). Opracowania i wyniki analiz, będących podstawą założeń 
przyjętych w strategiach, odnosiły się tymczasem do obszaru całego Miasta, bez 
uwzględnienia specyfiki obszarów/dzielnic wymagających szczególnej interwencji. 

Zdaniem NIK, zwrócenie szczególnej uwagi na obszary/dzielnice Bytomia, gdzie występuje 
nasilenie i skumulowanie problemów społecznych, jest niezbędne dla skutecznej interwencji 
i ukierunkowanych działań (w zależności od zidentyfikowanych potrzeb), które przyniosą 
korzyść dla całego Miasta. 

(dowód: akta kontroli str. 1033) 

 

1.4. Potencjał demograficzny Miasta, w tym ujemny przyrost naturalny oraz ujemne saldo 
migracji59 było przedmiotem analiz prowadzonych przez Miasto, które stanowiły podstawę 
m.in. zapisów Raportu Diagnostycznego60, Programu Rewitalizacji61, Planu 2012-201562, 
Analizy63, Uwarunkowań64, Studium Wykonalności65. Dane i analizy w tym zakresie oparto 
głównie na danych GUS. 

W Programie Rewitalizacji podkreślono, iż tempo procesu wyludniania Miasta spada, ale 
w kolejnych latach będzie w dramatyczny sposób postępował. Prognozowano, że w roku 
2020 w Bytomiu będzie nieco ponad 152 tys. mieszkańców, a w roku 2030 około  
126 tys. mieszkańców. 

W Planie 2011-2014 oraz 2012-2015 w oparciu o prognozę demograficzną GUS 
opublikowaną w 2011 r. zapisano, że liczba ludności Bytomia na dzień 31 grudnia 2010 r. 

                                                      
51 15,2% w 2012 r. 
52 72 w 2010 r. (PKB per capita). 
53 Zawierały jedynie mapy z podziałem na dzielnice oraz gęstością zaludnienia w ujęciu dzielnicowym. 
54 Funkcjonujący tradycyjny podziała na dzielnice, które nie stanowią jednostek pomocniczych Miasta. 
55 Np. zagrożenie dla istnienia historycznej zabudowy w zachodnim Śródmieściu, większej części Karbia i znaczącej części 
Miechowic, dekapitalizacje zabudowy i jej konsekwencje w Śródmieściu oraz w niektórych innych dzielnicach oraz problemy 
wykluczenia społecznego w Śródmieściu i w niektórych innych dzielnicach (Bobrek, Rozbark). 
56 Problemy przestrzenno-funkcjonalne Śródmieścia oraz niektórych innych dzielnic (Bobrek, Karb, Rozbark), przy 
jednocześnie zauważalnych, wysoce niebezpiecznych tendencjach odśrodkowych w części dzielnic stanowiących naturalną 
przestrzeń różnicowania się warunków mieszkaniowych ludności Miasta (Stolarzowice, Górniki). 
57 Np. Podjęcie zabiegów związanych z kompletną protekcją prawną oraz rewitalizacją przestrzeni dzielnicy śródmiejskiej. 
58 Np. Wyznaczenie ścieżki rewitalizacji dla każdej nieruchomości (w śródmieściu) i ścisłe wdrażanie jej zasad w życie, czy 
budowa nowych ulic wraz z infrastrukturą komunalną i techniczną w dzielnicach: Stolarzowice, Górniki, Sucha Góra. 
59 Które m.in. doprowadziło do znacznego spadku liczby mieszkańców (ok. 20 tysięcy osób). 
60 Str. 20, pkt. 3.4. Zagrożenia. 
61 Str. 6, pkt. 1.1 Ogólna charakterystyka miasta oraz str. 11, I Opis sytuacji w Mieście, 1.3 Społeczność, Demografia. 
62 Str. 22, pkt. 2. Demografia Bytomia. 
63 Str. 26, pkt. 1.2.2. Bytom na ścieżce rozwojowej od połowy XIX w. 
64 Str. 6, pkt. I. Diagnoza Stanu. 
65 Str. 26, pkt. 4.2. Analiza lokalizacyjna i struktura mieszkańców. 
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wyniosła 181 617 osób i może zmniejszyć się do 143 671 w 2035 r., tj. o 35 335 osób 
(19,7%). 

Kluczowym dla rozwoju Bytomia problemem do rozwiązania była wynikająca z ww. sytuacji 
utrata zdolności zatrzymywania mieszkańców i przyciągania nowych. 

Wymienione analizy prowadziły do stwierdzenia, że problemy społeczne Miasta 
koncentrowały się w obszarze bezrobocia i rynku pracy oraz problemów z nim związanych 
(lub z niego wynikających), a dotyczących ubóstwa. Zwrócono również uwagę na problemy 
dotyczące sytuacji mieszkaniowej.  

(dowód: akta kontroli str. 1033) 

1.5. Problemy Miasta w wielu dokumentach wiązano z procesem restrukturyzacji górnictwa 
w jego rejonie m.in. w Raporcie Diagnostycznym66, Programie Rewitalizacji67 oraz 
Uwarunkowaniach68. 

W Programu Rewitalizacji zapisano m.in., że problemem Miasta są nie tylko niekorzystne 
zjawiska związane z likwidacją kopalń i hut, ale również z likwidacją lub pogorszeniem się 
sytuacji ekonomicznej innych zakładów przemysłowych, przede wszystkim związanych 
z górnictwem (np. Linodrut, Przedsiębiorstwo Robót Górniczych, Zakłady Naprawcze 
Przemysłu Węglowego). 

(dowód: akta kontroli str. 1033) 

W żadnym z ww. dokumentów nie zakładano scenariuszy związanych z likwidacją głównego 
pracodawcy Bytomia tj. Oddziału KWK Bobrek-Centrum zatrudniającej około 3 000 
pracowników. 

Prezydent w swoim wyjaśnieniu podkreślił, iż decyzja związana z likwidacją zakładu 
wynikająca z przyjętego przez Radę Ministrów dnia 7 stycznia 2015 r. Planu Naprawczego 
dla Kompanii Węglowej SA wywołała stanowczy sprzeciw przyjętego rozwiązania69. 
W swoim stanowisku Rada Miejska z dezaprobatą przyjęła informacje o docelowym 
wygaszeniu jedynej bytomskiej kopalni uznając, że plan naprawczy to de facto plan 
likwidacyjnym. Podkreślono, że likwidacja trzech tysięcy miejsc pracy w samej kopalni 
będzie prawdziwą katastrofą społeczną dla Bytomia i przekreśli jakiekolwiek perspektywy 
rozwoju Miasta. Zdaniem Rady protest wynika m.in. z faktu, iż kopalnia posiada wszystkie 
wymagane prawem koncesje obowiązujące do 2040 r., a jej udokumentowane zasoby 
operatywne węgla kamiennego wynosiły 40,0 mln Mg70. 

(dowód: akta kontroli str. 23-30, 456-486, 1033) 

NIK zwraca uwagę, że Miasto uwzględniając okoliczności zaistniałe w ostatnim czasie 
w górnictwie węgla kamiennego winno podjąć pilne, intensywne działania zmierzające do 
zaplanowania rozwiązań nakierowanych na wsparcie mieszkańców Bytomia w zakresie 
rozwoju szeroko rozumianego rynku pracy, w tym rozwoju przedsiębiorczości w innych 
sferach niż górnictwo. 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia, iż w Mieście dokonywano diagnozy i analizy sytuacji 
społecznej i ekonomicznej, identyfikując najistotniejsze problemy mieszkańców. Izba  
zwraca przy tym uwagę, iż konieczne jest uwzględnienie w tych działaniach  
zróżnicowania problemów i ich przyczyn w poszczególnych obszarach/dzielnicach Bytomia. 
Ta różnorodność terytorialna stanowić winna podstawę programowania 
zindywidualizowanych, odpowiadających uwarunkowaniom działań w celu zwiększenia ich 
skuteczności i efektywności. 

                                                      
66 Str. 18, pkt 3.2. Słabości. 
67 Str. 9, pkt. 1.2 Gospodarka. 
68 Str. 6, pkt. I. Diagnoza Stanu. 
69 Uchwała z dnia 13 stycznia 2015 r nr IV/29/15 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej 
w Bytomiu wyrażającego sprzeciw wobec planowanej likwidacji KWK Bobrek-Centrum. 
70 Na dzień 31 grudnia 2013 r. 

Ocena cząstkowa 



 

11 

2. Rzetelność i spójności przyjętych strategii/planów/ 
programów 

2.1. Strategie/plany/programy opracowane i przyjęte do realizacji (20 dokumentów), które 
obejmowały swoim zakresem kwestie związane z polityką społeczną i rozwojem to: 
Strategia z 2009 r. i Strategia 2020+; Program Rewitalizacji; Plan Rozwoju Lokalnego; 
Program Inwestycyjny Bytomia na lata 2009-201271; Plan Rozwoju do 2014; Plan Rozwoju 
do 2015; Strategia Problemów Społecznych; Program Narkomanii 2008; Program 
Narkomanii 2011; Program Narkomanii 2014; Program Przeciwdziałania Przemocy  
2011-2013; Program Przeciwdziałania Przemocy 2014-2020; Miejski Program Profilaktyki 
i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Patologii Społecznych 2010 r.72; 
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Innych 
Patologii Społecznych 2011 r.73; Miejski Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów 
Alkoholowych oraz Innych Patologii Społecznych 2012 r.74; Miejski Program Profilaktyki 
i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Patologii Społecznych 2013 r.75; 
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Innych 
Patologii Społecznych 2014 r.76; Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Bytom na lata 2009-201377; Wieloletni program gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Bytom na lata 2014-201978; Powiatowy program działań 
na rzecz osób niepełnosprawnych w Bytomiu na lata 2003-201579. Ponadto dla potrzeb 
monitorowania opracowano: Specyfikację systemu monitorowania i wdrażania Strategii 
2020+80. 

(dowód: akta kontroli str. 105-111, 1033) 

2.2. Dokumenty te opracowano we własnym zakresie lub przy wsparciu naukowym.  
Dla opracowania 14 z ww. dokumentów81 zawarto umowy z podmiotami zewnętrznymi, 
a poniesione przez Miasto z tego tytułu koszty wyniosły ogółem 380 720 zł. Wydatki na 
wszystkie ww. opracowania w latach 2010-2014 wynosiły odpowiednio 70 077 zł, 18 000 zł, 
7 000 zł, 89 525 zł oraz 53 220 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 105-111, 1033) 

2.3. Zarówno w Strategii z 2009 r., jak i w Strategii 2020+ uwzględnione zostały 
zidentyfikowane problemy (słabości) i ryzyka związane z sytuacją społeczno-ekonomiczną, 
w szczególności wynikających z restrukturyzacji przemysłu wydobywczego. Przykładowo: 

W Strategii z 2009 r. wśród słabości wymieniano m.in.: utrzymywanie się presji szkód 
górniczych (obejmujących ponad 1/3 powierzchni Miasta) na terenach zurbanizowanych 
oraz zły stan techniczny dużej części zabudowy i niski standard istniejących zasobów 
mieszkaniowych, niski poziom identyfikacji części mieszkańców z Miastem i jego 
dziedzictwem kulturowym, wysoki poziom degradacji terenów i obiektów miejskich, w tym 
obiektów zabytkowych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, duża powierzchnia 
niezagospodarowanych i podlegających postępującej degradacji terenów i obiektów 
poprzemysłowych oraz olbrzymie koszty ich rewitalizacji wraz z prawno-organizacyjnymi 
ograniczeniami w ich przejmowaniu, niska motywacja osób bezrobotnych, korzystających  
                                                      
71 Przyjęty uchwałą RM nr LIII/755/09 z 28 października 2009 r., uchylony uchwałą RM nr IX/103/11 z 23 marca 2011 r., zwany 
dalej Programem Inwestycyjnym. Opracowany przez Biuro Rozwoju Miasta. 
72 Opracowany przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zwaną dalej Komisją), przyjęty uchwałą RM 
nr LVII/821/10 z 27 stycznia 2010 r., zwany dalej Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2010. 
73 Opracowany przez Komisję, przyjęty uchwałą RM nr VI/56/11 z 26 stycznia 2011 r., zwany dalej Programem Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 2011. 
74 Opracowany przez Komisję, przyjęty uchwałą RM nr XXI/293/11 z 28 grudnia 2011 r., zwany dalej Programem 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2012. 
75 Opracowany przez Komisję, przyjęty uchwałą RM nr IX/90/13 z 28 stycznia 2013 r., zwany dalej Programem Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 2013. 
76 Opracowany przez Komisję, przyjęty uchwałą RM nr XXIV/339/13 z 16 grudnia 2013 r., zwany dalej Programem 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2014. 
77 Zwany dalej Programem Gospodarki Mieszkaniowej. 
78 Opracowany przy udziale Instytutu Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach za 13 530 zł, przyjęty uchwałą RM  
nr XXIV/330/13 z 16 grudnia 2013 r., zwany dalej Programem Gospodarki Mieszkaniowej 2014. 
79 Opracowanie własne WPS, przyjęty uchwałą RM nr XVI/237/03 z 26 listopada 2003 r., zwany dalej Programem na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych. 
80 Opracowana przy udziale podmiotów zewnętrznych w listopadzie 2014 r. za 5 000 zł, zwana dalej Specyfikacją. 
81 Łącznie z analizami, diagnozami i specyfikacjami. 
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ze świadczeń pomocy społecznej do podejmowania aktywności zawodowej, relatywnie mała 
liczba nowo zakładanych przez mieszkańców Miasta podmiotów gospodarczych. Wśród 
zagrożeń wymieniono m.in. nasilający się kryzys finansowo-ekonomiczny i związane z nim 
ograniczenie aktywności inwestycyjnej, negatywny wizerunek Bytomia, jako miasta 
przemysłowego i zdegradowanego oraz nasilanie się konkurencji płacowej innych miast 
skutkujące odpływem doświadczonej i wykwalifikowanej kadry oraz trudnościami 
z zatrudnieniem nowej, odpływ z regionu wykształconej i doświadczonej kadry, drenaż 
utalentowanych osób przez silne ośrodki spoza regionu. 

Jako problemy wskazano m.in. wysoki poziom dekapitalizacji zespołów mieszkaniowych 
i degradacji związanych z nimi przestrzeni publicznych, znaczna koncentracja wykluczenia 
społecznego oraz terytorialnie zróżnicowana dostępność do usług publicznych, niska 
mobilność mieszkańców na lokalnym i regionalnym rynku pracy, utrzymywanie się 
negatywnej presji na rozwój Miasta niedokończonej restrukturyzacji jego bazy 
ekonomicznej. 

W Strategii 2020+ wśród poważnych wyzwań wymieniono generowane przez procesy 
demograficzne, regres gospodarczy oraz jakość życia. Wśród procesów i zjawisk 
ograniczających wymieniono m.in. niedokończone procesy transformacji gospodarki, 
spadający potencjał demograficzny aglomeracji. Ponadto, jako nierównowagę 
ukierunkowującą zmiany (co zmieniać) wskazano stan przestrzeni publicznych oraz 
zabudowy Miasta, standard mieszkalnictwa, standard usług publicznych, sposób 
użytkowania terenów i obiektów spuścizny poprzemysłowej. Wśród słabości wymieniono 
m.in. zdewastowane kwartały miasta negatywnie rzutujące na jego wizerunek, duża ilość 
pustostanów, obiektów porzuconych i wysokie koszty ich rozbiórki lub rewitalizacji, 
utrzymywanie się presji szkód górniczych (obejmujących ponad 1/3 powierzchni Miasta) na 
terenach zurbanizowanych, ubytek liczby mieszkańców wpływający negatywnie na 
możliwości kształtowania w przyszłości usług wyższego rzędu, wysoki wskaźnik starzenia 
się społeczności, znaczna liczba mieszkańców o niskich dochodach, znaczna liczba osób 
korzystająca z instrumentów pomocy społecznej. Pośród zagrożeń ujęto m.in. atrakcyjność 
rynków pracy innych miast i metropolii w Polsce i Europie wpływająca na proces emigracji 
zarobkowej i deficyt wykwalifikowanych kadr na lokalnym rynku pracy, nierozwiązane 
strukturalne problemy gospodarki w części miast Aglomeracji Górnośląskiej negatywnie 
wpływające na stabilność regionalnego rynku pracy. 

W Strategii z 2009 r. ustalono pięć priorytetów: I Udogodnienia miejskie, II Infrastruktura 
i ochrona środowiska, III Kultura wysoka i czas wolny, IV Przedsiębiorczość 
i innowacyjność, V Nauka i szkolnictwo wyższe. 

(dowód: akta kontroli str. 1033) 

W Strategii 2020+ ustalono natomiast cztery dziedziny priorytetowe: Jakość środowiska 
miejskiego, Jakość środowiska przyrodniczego, Prorozwojowa oferta spędzania czasu 
wolnego oraz Przedsiębiorczość i innowacyjność. Zmiany priorytetów oraz rezygnację 
z jednego z nich82 Prezydent uzasadnił następująco: W sensie merytorycznym między 
strategiami występuje pełna zgodność, tzn., że strategia na nowy okres stanowi kontynuacje 
strategii z okresu wcześniejszego. Modyfikacja priorytetów wynikała z: 

- innego uporządkowania ich zawartości; generalnie, treści zawarte we wcześniejszej 
strategii zostały uwzględnione w nowej wersji; zrezygnowano jednak z priorytetów, które 
miały charakter narzędziowy (jak np. Udogodnienia miejskie oraz Infrastruktura ochrony 
środowiska, uznając, że osią myślenia strategicznego nie jest wzmacnianie narzędzi, lecz 
uzyskiwanie konkretnego efektu; zawartość takich dziedzin została rozdysponowana 
w nowych priorytetach (np. Jakość środowiska miejskiego, czy Jakość środowiska 
przyrodniczego); obecnie priorytety są bardziej jednolite - dotyczą bowiem konkretnych 
dziedzin rozwoju, a nie sposobów/narzędzi ich wzmacniania (narzędzia pozostały wewnątrz 
dziedzin); 

- zweryfikowania zapisów, które zostały uznane za zbyt ambitne (z różnych względów); 
trudno w obecnej sytuacji demograficznej i przy problemach uczelni utrzymywać jako 

                                                      
82 Nauka i szkolnictwo wyższe. 
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odrębną dziedzinę Naukę i szkolnictwo wyższe; rolę tej dziedziny zachowano w kontekście 
rozwoju gospodarczego Miasta; ograniczono także zapisy odnoszące się np. do rozwoju 
kultury; uczyniono to ze względu na szeroką skalę potrzeb egzystencjalnych, podstawowych 
i trudną sytuacje budżetową miasta; kultura pozostała jednak w innych priorytetach, ale jest 
traktowana bardziej użytkowo, jako składowa jakości życia83. 

(dowód: akta kontroli str. 1033, 452-455) 

W Strategii z 2009 r. dla każdego z pięciu ww. priorytetów: określono po trzy cele. 
Przykładowo w ramach priorytetu I Udogodnienia miejskie ustalono następujące cele: 
Bytom miastem zrewitalizowanych zasobów mieszkaniowych i zrewaloryzowanych 
przestrzeni publicznych, powszechnej dostępności wysokiej jakości różnorodnych usług 
publicznych oraz zrównoważonego systemu transportowego i metropolitalnym węzłem 
komunikacyjnym w skali europejskiej. W  priorytecie II Infrastruktura i ochrona środowiska - 
Bytom miastem zapewniającym swym mieszkańcom poprawę bezpieczeństwa 
ekologicznego, systematycznie wprowadzającym nowoczesne technologii w miejskich 
systemach obsługi komunalnej, o wysokim poziomie bioróżnorodności środowiska 
miejskiego84. W ramach priorytetu IV Przedsiębiorczość i innowacyjność - Bytom miastem 
wykfalifikowanej i przedsiębiorczej społeczności, zdywersyfikowanej i nowej gospodarki 
oraz miejscem świadczenia zaawansowanych usług i dysponującym nowoczesna 
infrastruktura biznesową. 

Określono ponadto strategiczne kierunki rozwoju oraz przedsięwzięcia strategiczne. 
Przykładowo w ramach pierwszego celu w I priorytecie zapisano następujące kierunki: 
Funkcjonalna przebudowa Śródmieścia, Modernizacja zespołów zabudowy mieszkaniowej, 
Wspieranie różnych form budownictwa mieszkaniowego oraz dwanaście przedsięwzięć85. 
W ramach czwartego celu w I priorytecie zapisano następujące kierunki: Wzrost 
adaptacyjności pracowników i pracodawców do wymagań otwartego rynku pracy, Rozwój 
edukacji ustawicznej oraz Wspieranie inicjatyw sektora ekonomii społecznej oraz sześć 
przedsięwzięć86. 

Przedstawione cele jak i kierunki rozwoju nie były powiązane z obszarami/dzielnicami 
Miasta, za wyjątkiem pierwszego kierunku87 w pierwszym priorytecie i pierwszym celu, który 
częściowo odnosił się do Śródmieścia. 

Analogicznie w Strategii 2020+ zapisano cele strategiczne dla dziedzin priorytetowych, i tak 
dla dziedziny I. Jakość środowiska miejskiego cele to: Bytom miastem zrewitalizowanych 
przestrzeni publicznych i odnowionych centrów dzielnic, Bytom miastem zasobów 
mieszkaniowych o wysokim standardzie, Bytom miastem powszechnej dostępności do 
wysokiej jakości różnorodnych usług publicznych, a dla IV Przedsiębiorczość 
i innowacyjność cele to: Bytom miastem mieszkańców których przedsiębiorczość 
i kwalifikacje zawodowe napędzają rozwój lokalnej gospodarki, Bytom miastem 

                                                      
83 Prezydent przywołał jednocześnie stwierdzenia z dokumentów roboczych z okresu tworzenia Strategii 2020+,  
że Szkolnictwo Wyższe w Bytomiu raczej ulega redukcji niż rozwojowi. 
84 W III priorytecie Bytom Miastem: przyjaznym sprzyjającym rozwijaniu zainteresowań kulturalnych i aktywnych form 
spędzania czasu, powszechnego dostępu do nowoczesnych obiektów sportu i rekreacji oraz budującym silną pozycję. W V 
priorytecie Bytom Miastem: efektywnej współpracy środowisk badawczych uczelni wyższych, oferującym atrakcyjne warunki 
do studiowania i prowadzenia działalności naukowo-badawczej oraz o rozpoznawalnym w skali ponadlokalnej profilu 
szkolnictwa wyższego i badań naukowych. 
85 Takich jak: remont kluczowych obiektów architektonicznych w śródmieściu, remont i budowa mieszkań o wysokich 
standardach w obrębie secesyjnej starówki, relokalizacja mieszkań o charakterze socjalnym ze śródmieścia miasta, 
utworzenie miejskiego systemu technicznego i społecznego audytu stanu budynków i zespołów mieszkaniowych, utworzenie 
systemu inicjatyw lokalnych na rzecz budowy obiektów małej infrastruktury w zespołach mieszkaniowych (place zabaw, małe 
przedszkola, zieleńce), rewitalizacja zasobów mieszkaniowych oparta na systemie sprzedaży mieszkań i terenów 
budowlanych, przygotowanie terenów pod nowe budownictwo mieszkaniowe, wspieranie porządkowania stosunków 
własnościowych w sferze nieruchomości, prywatyzacja komunalnych zasobów mieszkaniowych, współpraca z developerami 
budownictwa mieszkaniowego, budowa mieszkań socjalnych finansowanych przez instytucje socjalne i budżet miasta, miejski 
system eksponowania identyfikatorów przestrzeni współczesnych i historycznych. 
86 Rozwijanie form uczenia się w miejscu pracy pozwalających na wzrost dotychczasowych i nabywanie nowych kwalifikacji 
zawodowych, Wspieranie restartu zawodowego kobiet, Promocja i wdrażanie systemów telepracy, Utworzenie nowoczesnych 
pracowni i laboratoriów w Centrum Kształcenia Praktycznego, Utworzenie Miejskiego Obserwatorium Rynku Pracy 
i Wspieranie elastycznych form współpracy szkół zawodowych z pracodawcami i instytucjami rynku pracy. 
87 Funkcjonalna przebudowa Śródmieścia. 
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zdywersyfikowanej działalności produkcyjnej i nowej gospodarki oraz miejscem świadczenia 
zaawansowanych usług. Ustalono również kierunki działań88.  

W obu dokumentach koncentrowano się na możliwościach rozwoju Miasta na przykład 
poprzez doskonalenie dotychczasowych procesów rozwoju oraz rozszerzanie zakresu 
dostępnych potencjałów rozwojowych, zarówno uruchamianych w mieście, jak również 
pozyskiwanych z otoczenia. 

Ww. priorytety oraz cele uwzględniały zidentyfikowane problemy Miasta i wyzwania stojące 
przed Miastem związane ze skalą koncentracji problemów społeczno-gospodarczych, w tym 
negatywnych procesów demograficznych. NIK zwraca uwagę, że nie były one jednak 
powiązane z konkretnymi obszarami/dzielnicami Miasta, wymagającymi interwencji 
o największej skali działań. 

Zapisy w strategiach dotyczące priorytetów oraz celów jak również kierunki działań 
określono w sposób ogólny, nie wskazano ponadto jaka jest hierarchia ich ważności. 

(dowód: akta kontroli str. 1033) 

W Programie Rewitalizacji zapisano m.in., iż działania winny się koncentrować na czterech 
podstawowych typach rewitalizacji, w ramach których ustalono odpowiednie priorytety 
tematyczne. Były to rewitalizacja: gospodarcza89, społeczna90, kulturowa91 oraz 
środowiskowa92. Dla każdej z czterech rewitalizacji określono jej cel strategiczny93 oraz cele 
operacyjne94 i typy projektów95. W programie ustalono również listę planowanych na 
obszarze Miasta projektów rewitalizacyjnych. W przypadku poszczególnych rewitalizacji 
były to odpowiednio jeden96, 3097, dziewięć98 i jeden99 projektów. Spośród 41 projektów 
ujętych pierwotnie w Programie Rewitalizacji 11 projektów (26,8%) zgłoszonych było przez 
Miasto i jednostki mu podległe. 

(dowód: akta kontroli str. 105-111, 1033) 

Ujęte w Programie Rewitalizacji projekty dotyczyły konkretnych rodzajów rewitalizacji. 
Przykładowo dotyczyły one rewitalizacji zasobów użytkowo - mieszkaniowych 
(termomodernizacji), infrastruktury komunalnej, parków miejskich lub utworzenia centrum 
konferencyjnego w poszczególnych konkretnych lokalizacjach bez ich wsparcia innymi 
działaniami, np. w zakresie rewitalizacji społecznej. 

2.4. Sporządzane dokumenty strategiczne i planistyczne, za wyjątkiem Strategii Problemów 
Społecznych (co opisano szczegółowo w pkt. 2.5. niniejszego wystąpienia) oraz opisanych 
poniżej programów przeciwdziałania narkomanii, uwzględniały wymogi przepisów dotyczące 
ich zawartości100. 

W Programach narkomanii 2008 i 2011 obowiązujących do 2014 r., pomimo wymogów art. 
10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii101, nie ujęto wszystkich 
kierunków działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 

                                                      
88 Przykładowo: dla dziedziny Jakość środowiska miejskiego, celu 1 , kierunki działań to: Odnowa architektoniczna 
i funkcjonalna przebudowa śródmieścia z zielonymi enklawami chwilowego wypoczynku i strefami pieszo-rowerowymi, 
Kulturalne i społeczne ożywianie przestrzeni publicznych miasta oraz Przywracanie atrakcyjności i charakteru centralnych 
przestrzeni publicznych w dzielnicach miasta. 
89 Kierunki to: nowy biznes na terenach poprzemysłowych, rozwój przedsiębiorczości lokalnej, nowy biznes oparty na nauce 
i kulturze oraz atrakcyjna przestrzeń rezydencjalna dla nowej generacji kapitału ludzkiego. 
90 Aktywność obywatelska mieszkańców, integracja społeczności lokalnych oraz warunki zamieszkania. 
91 Atrakcyjne przestrzenie publiczne, dziedzictwo przemysłowe oraz zabytki sakralne. 
92 Tereny zdegradowane, miejskie tereny zielone, tereny sportowo-rekreacyjne. 
93 Przykładowo: Celem strategicznym rewitalizacji gospodarczej miasta Bytomia jest rozwój przedsiębiorczości, wzrost 
dynamiki istniejących małych i średnich firm oraz wysoka atrakcyjność inwestycyjna i biznesowa miasta. 
94 Np.: Stworzenie nowych powierzchni mieszkaniowych i użytkowych dla biznesu (rewitalizacja gospodarcza). 
95 Np.: Nowy biznes na terenach poprzemysłowych, Nowy biznes w kamienicach Śródmieścia. 
96 Utworzenie centrum konferencyjno-szkoleniowego na obszarach zdegradowanych w Bytomiu (Karb, realizacja 2011). 
97 Przykładowo: Rewitalizacja zasobów użytkowo - mieszkaniowych Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Szymanowskiego 2 
w Bytomiu (Śródmieście, realizacja 2010-2011). 
98 Przykładowo: Odtworzenie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej wraz z wymianą towarzyszącej infrastruktury (chodniki, 
oświetlenie, zieleń, sieć podziemna wod.-kan.) – etap I (Śródmieście, 2011-2013). 
99 Rewaloryzacja środowiskowa, historyczna oraz botaniczna zabytkowych parków miejskich: Parku im. Franciszka Kachla, 
parku Fazaniec oraz Parku Ludowego w Miechowicach (Śródmieście, Szombierki, Miechowice, 2010-2013). 
100 Szczegółowym badaniem w tym zakresie objęto 20 z ww. dokumentów strategicznych i planistycznych, tj. wszystkie dla 
których sporządzenie było wymagane przepisami prawa. 
101 Dz. U. z 2012 r. poz. 124 ze zm. 
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lata 2006-2010102, co było już przedmiotem odrębnej kontroli i oceny NIK103. Aktualnie 
obowiązujący Program narkomanii 2014 spełniał wszystkie wymogi ww. przepisów, w tym 
uwzględniał kierunki wynikające z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 
lata 2011-2016104. 

Zarówno Strategia z 2009 r. jak i Strategii 2020+ w zakresie poszczególnych priorytetów 
oraz celów strategicznych wpisywały się w strategie Województwa Śląskiego. W przyjętej 
Strategii Województwa Śląskiego na lata 2000-2015105 zapisano sześć priorytetów106, 
z którymi spójne były priorytety Strategii z 2009 r. 

Strategia Problemów Społecznych wpisywała się w zakres dziedzin priorytetowych, jak 
i ustalonych dla nich kierunków działań uwzględnionych w Strategii Polityki Społecznej 
Województwa Śląskiego na lata 2006-2020107. 

(dowód: akta kontroli str. 303-451, 1033) 

Programy i plany przyjęte przez Radę Miejską w Bytomiu były także spójne z uchwalonymi 
strategiami. Programy w zakresie narkomanii, alkoholizmu, przemocy w rodzinie108 oraz na 
rzecz niepełnosprawnych109, jak i zawarte w nich treści zarówno wynikały wprost 
z obowiązujących przepisów prawa, jak również odpowiadały Strategii Problemów 
Społecznych, a w programach w zakresie narkomanii wskazano, że są one częścią Strategii 
Problemów Społecznych. 

Zapisy zawarte w Programie Rewitalizacji wynikały wprost z priorytetu I Udogodnienia 
miejskie, cel strategiczny: Bytom miastem zrewitalizowanych zasobów mieszkaniowych 
i zrewaloryzowanych przestrzeni publicznych zawartych w Strategii z 2009 r.  

Plan 2012-2015 zawierał m.in. harmonogram, plan finansowy oraz karty konkretnych 
projektów (przedsięwzięć) obejmujących ważne aspekty dla rozwoju i funkcjonowania 
Miasta. Działania zebrano w poszczególne programy110 oraz przedsięwzięcia111. Zapisane 
w planach cele były spójne z celami Strategii z 2009 r. i obejmowały m.in.: Bytom - tu się 
dobrze mieszka112, Pracuj w Bytomiu, Bytom - dobra energia Śląska. 

Program Inwestycyjny zawierał m.in. wykazy konkretnych planowanych do realizacji zadań 
(projektów), które wpisywały się w priorytety cele i działania zapisane w strategiach113. 

Program Gospodarki Mieszkaniowej i Program Gospodarki Mieszkaniowej 2014, poza 
realizacją zapisów ustawowych, zawierały również opis stanu, prognozę i założenia 
dotyczące rozwoju zasobu mieszkaniowego Bytomia. Celem wskazanym w tych 
Programach było zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych poprzez m.in. utrzymanie oraz 
powiększenie mieszkaniowego zasobu gminy, w tym mieszkań socjalnych oraz 
tymczasowych114. Zapisy ww. programów wpisywały się w cele i kierunki dziedziny 
priorytetowej Udogodnienia miejskie w Strategii z 2009 r. 

                                                      
102 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
na lata 2006-2010 (Dz. U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1033) 
103 Kontrola Nr P/12/094 Profilaktyka narkomani w szkołach. 
104 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 
lata 2011-2016 (Dz. U. z 2011 r. Nr 78, poz. 428) 
105 Uchwała Nr II/37/6/2005 Sejmiku Województwa  Śląskiego z dnia 4 lipca 2005 r. 
106 I edukacja, kultura, mobilność i aktywizacja zasobów ludzkich, II integracja społeczna, bezpieczeństwo i zdrowie,  
III restrukturyzacja i rozwój gospodarki, IV innowacje, technologie, działalność B+R, V ochrona i kształtowanie środowiska oraz 
przestrzeni oraz VI transport, komunikacja i informacja. 
107 Uchwałą nr II/47/4/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2006 r. 
108 I dziedzina i kierunek m.in. przeciwdziałanie patologiom społecznym. 
109 VIII dziedzina i kierunek m.in. promowanie postaw tolerancji i akceptacji dla osób niepełnosprawnych, starszych, itp. Oraz 
usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. 
110 Mieszkaj w Bytomiu, Bytom skomunikowany, Edukacja dla każdego i przez całe życie, Gospodarny Bytom, Obywatelski 
Bytom, Kultura bez granic i rekreacja oraz Sprawna administracja. 
111 M.in. stymulowanie inicjatyw lokalnych mieszkańców, park przemysłowy, centrum logistyczne oraz wykorzystanie 
i aktywizacja terenów poprzemysłowych. 
112 Poprawa atrakcyjności zamieszkania w Bytomiu. 
113 Przykładowo budowa budynków mieszkalnych z mieszkaniami socjalnymi (nr 2 w Programie inwestycyjnym) zgodna 
z celem Bytom miastem zrewitalizowanych zasobów mieszkaniowych i zrewaloryzowanych przestrzeni publicznych 
w I priorytecie. Przedsięwzięcie relokalizacja mieszkań o charakterze socjalnym ze śródmieścia miasta. 
114 Przykładowo zakładano zwiększenie liczby lokali socjalnych z 326 w 2013 r. do 546 w 2019 r. oraz liczby pomieszczeń 
tymczasowych odpowiednio z 4 do 34. 
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Dokumenty strategiczne i planistyczne za wyjątkiem Strategii Problemów Społecznych 
aktualizowano, uchwalając kolejne na następne okresy115. Ponadto dokonywano aktualizacji 
w trakcie ich obowiązywania, np. Program Rewitalizacji zmieniano siedem razy116, a Plan 
2012-1015117 i Program Gospodarki Mieszkaniowej118 po jednym razie. 

(dowód: akta kontroli str. 105-111, 1033) 

 

NIK zwraca uwagę, że Strategii Problemów Społecznych, pomimo upływu ponad dziewięciu 
lat od daty jej uchwalenia (22 lutego 2006 r.) oraz zmiany zarówno przepisów prawnych jak 
i sytuacji społecznej w Bytomiu, nie zaktualizowano.  

W tej sprawie Prezydent udzielił następujących wyjaśnień: Strategia Problemów 
Społecznych została opracowana i uchwalona na podstawie obowiązujących wówczas 
przepisów prawa. Zmiana przepisów w przedmiotowym zakresie nastąpiła dopiero w 2011 r. 
Widoczna była potrzeba wprowadzenia zmian do strategii, jednakże by stworzyć strategię 
kompatybilną i zgodną z dokumentami wyższego rzędu, z uaktualnieniem strategii 
oczekiwano na określenie nowego okresu finansowania i aktualizację Strategii Polityki 
Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006 - 2020, która miała zostać dostosowana 
do wymogów prawa unijnego. Biorąc powyższe pod uwagę Prezydent Bytomia podjął 
decyzję o rozpoczęciu prac nad opracowaniem nowej strategii na lata 2015 - 2020 zgodnie 
z planowanymi zmianami w Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 
2006 - 2020 oraz innymi dokumentami kierunkowymi. 

NIK zauważa, że strategii tej nie aktualizowano, pomimo, że zapisano w niej: Jako zasadę 
przyjmuje się modyfikację treści strategii uwzględniającą zmienność zewnętrznych 
i wewnętrznych uwarunkowań rozwojowych. Zakłada się, że dokument będzie poddany 
aktualizacji w połowie okresu wdrażania119, tj. w roku 2013. 

(dowód: akta kontroli str. 105-111, 1033, 456-486) 

Obowiązująca Strategia Problemów Społecznych nie określała jej ram finansowych 
i wskaźników realizacji działań, pomimo że wymóg taki został zapisany w art. 16b120 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej121, który stanowi, że strategia rozwiązywania 
problemów społecznych powinna zawierać w szczególności: diagnozę sytuacji społecznej, 
prognozę zmian w zakresie objętym strategią i określenie: celów strategicznych 
projektowanych zmian, kierunków niezbędnych działań, sposobu realizacji strategii oraz jej 
ram finansowych, wskaźników realizacji działań. 
W tej sprawie Prezydent udzielił następujących wyjaśnień: Strategia Problemów 
Społecznych została opracowana i uchwalona na podstawie obowiązujących wówczas 
przepisów prawa, a w 2006 roku o obowiązku sporządzenia Strategii mówił jedynie art. 17 
ustawy o pomocy społecznej. Art. 16 b ust 2, określający zagadnienia, jakie powinna 
zawierać strategia, został wprowadzony do ustawy dopiero w 2011 r. (…). Jednakże, nie 
podejmowano prac nad uaktualnieniem strategii, ponieważ oczekiwano na określenie 
nowego okresu finansowania i aktualizację Strategii Polityki Społecznej Województwa 
Śląskiego na lata 2006 2020, aby zmiany, które miały być poczynione jak najlepiej 
wpisywały się w ww. dokumenty. Pomimo tego, że na dzień dzisiejszy Strategia Polityki 
Społecznej Województwa Śląskiego nie została uaktualniona, jedynie przedstawiono zarys 
proponowanych zmian, a rozumiejąc, że słabą stroną obecnej Strategii Problemów 
Społecznych jest brak wskaźników realizacji zadań, jak i określenia ram finansowych dla 
osiągnięcia założonych celów strategicznych w ramach realizowanych kierunków działań, 
Prezydent podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad stworzeniem nowej strategii, która 

                                                      
115 Np. Strategia 2020+ stanowiła aktualizację Strategii z 2009 r. 
116 W zakresie wprowadzenia nowych i aktualizacji projektów, ich kart oraz wpisania wskaźników, każdorazowo uchwałami 
Rady Miejskiej. 
117 W zakresie wprowadzenia nowego projektu (uchwała). 
118 W zakresie dostosowania do zmian organizacyjnych i prawnych (uchwała). 
119 Str. 90 Strategii Problemów Społecznych. 
120 Art. 16b został dodany do ustawy o pomocy społecznej na mocy art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie 
ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  
(Dz. U. Nr 81, poz. 440).  
121 Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm., zwanej dalej ustawą o pomocy społecznej. 
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zawierać będzie wszystkie określone wymogami prawa elementy, jak również będzie 
dostosowana do zagadnień zawartych w strategii województwa. Obecnie w pracach nad 
opracowaniem nowej strategii udział bierze szereg osób aktywnie działających na co dzień 
na rzecz rozwiązywania problemów społecznych Bytomian. Przewidywany termin 
uchwalenia nowej strategii to wrzesień 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 105-111, 1033, 456-486) 

NIK, zwraca uwagę, że przepisy w zakresie zawartości strategii rozwiązywania problemów 
społecznych, określone w ustawie o pomocy społecznej weszły w życie 3 maja 2011 r. 
(przed czterema laty). Zaniechanie aktualizacji, tj. zapewnienia aktualności zapisów tego 
dokumentu poprzez określenie ram finansowych i wskaźników realizacji działań, poza 
spowodowaniem, iż nie spełnia on wymogów prawa, pozbawia Miasto możliwości 
rzetelnego monitorowania i ewaluacji Strategii Problemów Społecznych (rozumianej jako 
badanie i ocena przebiegu realizacji oraz stopnia osiągnięcia założonego poziomu 
wskaźników). 

 

2.6. W Strategii 2020+ podstawę systemu jej wdrażania i monitoringu stanowił zbiór 
wskaźników umożliwiających ocenę procesów zachodzących w mieście oraz skuteczności 
realizacji strategii. W Strategii 2020+ zapisano, że w ramach monitoringu analizowane 
będzie tempo rozwoju Bytomia na tle wytypowanych miast o charakterystykach 
uzasadniających porównywanie z Bytomiem.  
W dokumencie tym ustalono następujące wskaźniki: generalne122, szczegółowe123 oraz 
projektowe124. Zapisano ponadto, że dla wykorzystania ww. wskaźników należy m.in. podjąć 
działania mające na celu: przyjęcie horyzontu zbierania danych125, określenie partnerów 
mogących dzielić się informacjami126, ustalenie wartości bazowych wskaźników. 
Z kolei postęp we wdrażaniu Strategii Problemów Społecznych miał być mierzony poprzez 
wyliczenie wskaźników monitoringu oraz stopień zaawansowania realizacji programów. 
W Strategii w zakresie monitorowania określono jedynie ogólne wskaźniki dla 
poszczególnych priorytetów127, bez ustalenia pożądanej ich wartości. Dla jej monitorowania 
planowano powołanie komitetu128, zespołu129 i podzespołów problemowych130.  
W Strategii z 2009 r. w zakresie jej wdrażania wymieniono trzy grupy instrumentów: 
operacjonalizujące131, koordynacyjny132 oraz instytucjonalne133. Wśród zapisanych zadań 
dotyczących instrumentów instytucjonalnych w zakresie monitorowania procesu wdrażania 
strategii uwzględniono: przygotowywanie i opiniowanie raportów z realizacji strategii, 
przygotowanie propozycji zmian w zakresie przedsięwzięć strategicznych, kierunków 
działań, celów i priorytetów oraz ich opiniowanie i rekomendowanie Radzie Miejskiej 
i informowanie Zespołu ds. Syntezy o zmianie uwarunkowań, które mogą mieć wpływ na 
realizację strategii rozwoju. W strategii określono wskaźniki do monitorowania, przykładowo 
w I Priorytecie dla I celu były to: 
- liczba mieszkań oddawanych do użytku, 
- liczba mieszkań na 1 000 mieszkańców, 
- liczba osób na jedno gospodarstwo domowe, 

                                                      
122 10 wskaźników umożliwiających generalną ocenę przemian zachodzących w mieście i otoczeniu, np. liczba mieszkańców, 
saldo migracji (porównywanych z siedmioma miastami Aglomeracji Śląskiej). 
123 Których monitorowanie pozwala na ocenę tempa osiągania celów strategicznych. Np. powierzchnia terenów wymagających 
rewitalizacji, powierzchnia zrekultywowanych terenów, powierzchnia terenów, na których zrealizowano projekty rewitalizacji, 
powierzchnia obiektów, które zostały zrewitalizowane i przystosowane do pełnienia nowych funkcji oraz liczba mieszkańców 
rewitalizowanych dzielnic biorąca udział w społeczno-kulturalnych projektach rewitalizacyjnych. 
124 Umożliwiających śledzenie tempa realizacji projektów strategicznych. Powinny być one określone w trakcie przygotowania 
projektów i powinny odzwierciedlać zakładane produkty jako efekty projektu oraz rezultaty odzwierciedlające przede wszystkim 
korzyści dla użytkowników Miasta. 
125 Zaproponowano przyjęcie rocznego horyzontu zbierania danych i opracowywania raportów wdrożeniowych. 
126 Wypełniającymi wskaźniki konkretną treścią. 
127 Przykładowo: Liczba osób pracujących do ludności w wieku produkcyjnym, Liczba bezrobotnych, Ilość nowych firm oraz 
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej. 
128 Komitet Sterujący ds. Wdrażania Strategii Problemów Społecznych. 
129 Zespół Zadaniowy ds. Wdrażania Strategii Problemów Społecznych. 
130 Np. Zatrudnienie, umiejętności, przekwalifikowania, Zdrowie i pomoc społeczna i Bezpieczeństwo publiczne. 
131 Programy, przedsięwzięcia i projekty. 
132 Budżet zadaniowy wyznaczający finansowe warunki osiągalności strategicznych celów rozwoju Miasta. 
133 Komitet Sterujący, Zespół Zadaniowy oraz Zespół ds. Syntezy. 
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- liczba gospodarstw domowych na 1 mieszkanie, 
- wielkość nakładów odtworzeniowych w sektorach gospodarki mieszkaniowej, 
- saldo migracji na 1 000 mieszkańców. 

(dowód: akta kontroli str. 1033) 

 

W ww. strategiach nie zostały uwzględnione wielkości docelowe wskaźników realizacji 
celów. Dla ustalonych wskaźników nie określono sposobu badania (oceny) wymiernego 
i pożądanego postępu w realizacji celu. 

Prezydent wyjaśnił powyższe następująco: Wymierna ocena realizacji bez podania wartości 
docelowej jest możliwa - badamy po prostu tempo zmian. Możemy to też robić na tle innych 
miast i taki mechanizm w Bytomiu funkcjonuje.  

W trakcie niniejszej kontroli nie przedstawiono dokumentów potwierdzających prowadzenie 
takich analiz i ocen realizacji strategii w Urzędzie. 

NIK zwraca uwagę, że cele przyjęte w Strategia z 2009 r., Strategii 2020+ oraz w Strategii 
Problemów Społecznych nie spełniały podstawowych wymogów dla prawidłowego 
zarządzania. Cele te nie zostały skonstruowane z poszanowaniem zasady SMART134,  
gdyż nie były mierzalne i określone w czasie135, a jedynym wskazaniem odnoszącym się  
do czasu był termin obowiązywania strategii. W strategiach nie określono żadnych 
pośrednich terminów (tzw. kamieni milowych), niezbędnych dla umożliwienia skutecznego 
monitorowania prawidłowości wdrożeń i postępów, a także zgodności działań 
z założeniami136. W tej sprawie Prezydent udzielił następujących wyjaśnień: Strategia jest 
dokumentem średniookresowym. Zawarta w nim wizja strategiczna w sensie horyzontu 
czasowego jest otwarta i pokazuje pewien stan docelowy, do którego zmierzamy. Cele 
strategiczne dotyczą horyzontu średniego, stanowią dekompozycję wizji na mniejsze 
elementy i w ich ramach nie wskazano horyzontów pośrednich (domyślnie: realizacja celów 
dotyczy roku 2020). Zawartość celów strategicznych wskazuje zatem na kierunek 
pożądanych przemian. Strategia powinna wprowadzić miasto na ścieżkę rozwoju. Trudno 
jednak oczekiwać, że w trudnej sytuacji wyjściowej oraz przy niepewnym finansowaniu 
rozwoju miasta postawione cele uda się w pełni zrealizować Można jednak oczekiwać, że 
zostaną zainicjowane pożądane procesy rozwoju, które powinny być utrwalane w długim 
horyzoncie czasu. Stąd w tytule strategii znalazł się horyzont 2020+ (do roku 2020 
pchnięcie miasta na ścieżkę rozwoju, a po 2020 osiąganie stanów uznawanych za 
docelowe). W zakresie stosowania zasady SMART należy podkreślić, że w strategiach 
lokalnych i regionalnych zasada ta nie jest powszechnie stosowana. Ma ona swoje źródło 
w biznesie, gdzie można ją stosować znacznie łatwiej – z wielu względów, w tym 
szczególnie:  
- firmę kontrolujemy w pełni, jak i procesy w niej zachodzące, natomiast w mieście nie 
kontrolujemy wszystkich procesów (nie ma przesłanek, by strategię ograniczać do 
bezpośrednich działań urzędu miejskiego i jego jednostek); 
- wielopodmiotowy system wdrażania strategii - efektywność części działań zależy od 
zaangażowania podmiotów niezależnych od władz lokalnych, stąd nie można ograniczać jej 
do zapisów ustawowych. 
Warto również podkreślić, że walorem Strategii 2020+ jest założenie szerokiej partycypacji 
różnych podmiotów. Pociąga to jednak za sobą konieczność elastycznego wdrażania. Cele 
strategiczne są mierzalne i zaproponowano do nich zestawy wskaźników. Wskaźniki 
posłużą do określenia tempa realizacji strategii i tempa przemian w mieście. Brak wartości 
docelowych nie utrudnia oceny sukcesu (bądź porażki). Systemy działające w otoczeniu 
burzliwym (a do takich na pewno należą gminy) stosować muszą podejście ewolucyjne, 
polegające na stałym dostosowywaniu się do zmieniających się uwarunkowań. Określanie 
wartości docelowych na poziomie strategicznym, w przeciwieństwie do poziomu 
                                                      
134 Koncepcja formułowania celów w dziedzinie planowania, będąca zbiorem pięciu postulatów dotyczących cech, którymi 
powinien się charakteryzować poprawnie sformułowany cel. 
135 Cel powinien być określony w czasie konkretną datą i podany konkretny termin, który wyznacza czas jego ostatecznej 
realizacji. 
136 Wiedząc ile czasu zostało do realizacji celu, możemy ocenić, czy można go osiągnąć i jeśli trzeba podjąć działania 
korygujące. 
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operacyjnego, jest niezasadne. Konieczne jest badanie tempa zmian, konsekwencji 
podejmowanych decyzji, a w dalszym ciągu modyfikowanie zarówno sposobu wdrażania, 
jak również - w sytuacjach krytycznych - samej strategii. 

(dowód: akta kontroli str. 456-486, 1033) 

Zdaniem NIK, brak określenia początkowej (wyjściowej) wartości wskaźnika, wskazania 
pośrednich wartości do osiągnięcia w określonym czasie i końcowej wartości wskaźników 
dla poszczególnych celów, ogranicza możliwości skutecznego monitorowania realizacji 
założeń i oceny stopnia osiągnięcia zaplanowanej zmiany, a tym samym w sposób 
wymierny dokonania oceny sukcesu lub porażki. Ograniczenie to dotyczy także możliwości 
dokonywania pomiarów i ocen częściowych niezbędnych dla ewentualnego korygowania 
zaplanowanych działań w dążeniu do osiągania celów, a także aktualizowania strategii. 
Miasto (jst) winno kreować politykę i kierunki rozwoju, i wspierać pożądane procesy 
zachodzące na jego obszarze oraz systematycznie je monitorować, poprzez stwierdzenie 
w jakim stopniu zakładany cel został osiągnięty w określonym czasie.  
Wyniki rzetelnie prowadzonego monitoringu winny stanowić podstawę ewentualnych działań 
korygujących, a ukierunkowane wsparcie działań dla podmiotów niezależnych od władz 
lokalnych może w znacznym stopniu przyczyniać się do realizacji określonych celów 
strategicznych. 
Zdaniem NIK, formułowanie celów z uwzględnieniem zasady SMART jest jednym 
z elementów prawidłowego i skutecznego zarządzania w projektach. Uniwersalizm tego 
rozwiązania powoduje, że z powodzeniem jest stosowane tak w organizacjach 
komercyjnych jak i środowisku pozabiznesowym. 
 
2.7. W przyjętych w Mieście programach każdorazowo uwzględniano nakłady na realizację 
zadań (projektów) zarówno ze środków własnych (gminy, powiatu) jak i w ramach środków 
ze źródeł zewnętrznych. Przykładowo w Planie 2012-2015 w rozdziale V w Planie 
finansowym na lata 2012-2015 zapisano m.in. nakłady ogółem 918 257,9 tys. zł, w tym 
budżet jst 242 812,5 tys. zł, budżet państwa 18 057,9 tys. zł, fundusze strukturalne 
510 382,8 tys. zł inne środki zewnętrzne 133 949,8 tys. zł, oraz środki prywatne 
12 664,0 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 1033) 

2.8. Powiatowa Rada Zatrudnienia w Bytomiu, organ opiniodawczo-doradczy Prezydenta 
w sprawach polityki rynku pracy, obradując od czterech137 do pięciu138 razy w roku, zgodnie 
z zasadami określonymi w art. 22 ust 6 w związku z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy139 inspirowała przedsięwzięcia 
zmierzające do pełnego, produktywnego zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich 
w Bytomiu. Jednak jej działania w tym zakresie ograniczały się jedynie do wnioskowania 
o poszerzenie oferty edukacyjnej szkół z terenu Bytomia140 oraz postulatów zawarcia 
porozumienia pomiędzy władzami Miasta, a pracodawcami dotyczącego objęcia szczególną 
pomocą młodzieży, która nie potrafi odnaleźć się na rynku pracy, poprzez realizację staży. 
Zdaniem NIK, wobec tak wysokiego poziomu bezrobocia w Bytomiu oraz uznania tego 
problemu jako jednego z najpoważniejszych wyzwań stojących przed Miastem, działania 
podejmowane przez Powiatową Radę Zatrudnienia w zakresie inspirowania przedsięwzięć 
należy uznać za niewystarczające. 

(dowód: akta kontroli str. 151-174) 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia, iż wnioski wypływające z prowadzonych analiz sytuacji 
społeczno-ekonomicznej mieszkańców Bytomia stanowiły podstawę opracowanych 
dokumentów strategicznych i planistycznych, a zidentyfikowane problemy i ryzyka stanowiły 
podstawę działań określonych w tych dokumentach. Cele określono jednak w strategiach 
w odniesieniu do całego Miasta w sposób ogólny, bez ich konkretnego odniesienia do 

                                                      
137 W 2010, 2011 i 2014 r. 
138 W 2012 i 2013 r. 
139 Dz. U. z 2015 r., poz. 149. 
140 W 2010 r. na posiedzeniu Rady, dyrektorzy Bytomskich szkół przedstawili ofertę edukacyjną poszerzoną o nowe kierunki 
kształcenia, na które zrodziło się zapotrzebowanie na rynku edukacyjnym i rynku pracy. 

Opis stanu 
faktycznego 

Ocena cząstkowa 
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określonego obszaru/dzielnicy, pomimo znacznego zróżnicowania terytorialnego w tym 
zakresie. Wskaźniki określone w Strategii z 2009 r. oraz Strategii 2020+ dla monitorowania 
celów określono bez wskazania terminów pośrednich i pożądanego wówczas stopnia 
realizacji celów, a także bez wskazania docelowych wartości tych wskaźników na koniec 
okresu objętego Strategią, co w konsekwencji powodowało brak możliwości prowadzenia 
rzetelnego monitoringu i ewaluacji. 

 

3. Skuteczność w realizacji zaplanowanych celów 
strategicznych 

3.1. Na realizację zadań w zakresie polityki rynku pracy, pomocy społecznej oraz 
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych Miasto wydatkowało w okresie pięciu lat:  
2010-2014 kwotę 1 128 046,3141 tys. zł, na którą składały się wydatki z budżetu Gminy142 
(966 709,2 tys. zł – 85,7% analizowanych wydatków) jak i środki pozabudżetowe 
pochodzące z Funduszu Pracy i Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych143 
wydatkowane bezpośrednio przez jednostki podległe144 (161 337,1 tys. zł – 14,3% łącznych 
wydatków w trzech analizowanych obszarach). Zrealizowane wydatki ujęte w budżecie 
Miasta w ramach trzech analizowanych obszarów, stanowiły w latach 2010-2014 łącznie 
28% wydatków ogółem. 

W okresie objętym kontrolą zwiększył się udział wydatków budżetowych w ramach ww. 
obszarów w wydatkach Gminy ogółem z 22% w roku 2010 do 29% w roku 2014. Biorąc pod 
uwagę dodatkowo wydatkowane środki pochodzące z Funduszu Pracy i PFRON’u 
w proporcji do wszystkich wydatków budżetowych udział ten stanowi, odpowiednio:  
27% i 33%. W okresie 2010 r. – 2014 r. wydatki ogółem Gminy wzrosły o 16,8% 
(z 633 414,7 tys. zł w 2010 r. do 739 894,8 tys. zł w 2014 r.), natomiast wydatki 
w analizowanych obszarach wzrosły o 43% (56% w ramach wydatków budżetowych). 
Środki pochodzące z Funduszu Pracy i PFRON’u zmniejszyły się w 2014 r. w porównaniu 
do roku 2010 o 5%. 

W ramach poszczególnych obszarów w okresie 2010 r. – 2014 r. wydatkowano: 

1. 207 035,9 tys. zł145 w obszarze polityki rynku pracy, co stanowiło 18,3% wydatków 
objętych analizą146, w tym na zadania własne (powiatu) wydatkowano 25 598 tys. zł,  
na zadania zlecone 36 190,3 tys. zł, z Funduszu Pracy i PFRON’u 144 785,1 tys. zł. 
Pozostała kwota - 462,5 tys. zł została wydatkowana ze środków pozyskanych na 
podstawie podpisanych porozumień. Zadania w tym zakresie realizowane były przede 
wszystkim przez PUP. Na realizację zadań PUP wydatkował w okresie 2010-2014 
łącznie 201 545,9 tys. zł147 (tj. 97% środków wydatkowanych na te zadania). 

2. 633 885,5 tys. zł148 w obszarze polityki społecznej, co stanowiło 56,2% wydatków 
w ramach analizowanych obszarów, w tym: na zadania własne (gminy i powiatu) 
390 672,1 tys. zł, na zadania zlecone (gminy i powiatu) 217 022,8 tys. zł, z PFRON’u 
16 552 tys. zł oraz na podstawie podpisanych porozumień 9 638,6 tys. zł. 
Najważniejsze zadania w tym zakresie, w latach 2010-2014 realizowało 11 jednostek 
podległych149, z czego wydatki MOPR wyniosły 81,7% wydatków w całym obszarze 

                                                      
141 W 2010 r. wydatkowano kwotę 172 015,7 tys. zł, w 2011 kwotę 228 128,3 tys. zł, w 2012 r. kwotę 235 552,5 tys. zł,  
w 2013 r. kwotę 245 941,3 tys. zł, a w 2014 r. kwotę 246 408,6 tys. zł. 
142 Obejmujące środki pochodzące z budżetu Miasta, budżetu państwa i środki UE 
143 Zwany dalej PFRON’em 
144 Jedynymi jednostkami podległymi wydatkującymi środki nieobjęte sprawozdawczością budżetową Gminy Bytom były: PUP 
oraz MOPR. 
145 Z tego w 2010 r. wydatkowano kwotę 42 805,1 tys. zł, w 2011 kwotę 33 889,2 tys. zł, w 2012 r. kwotę 37 527 tys. zł,  
w 2013 r. kwotę 48 571,2 tys. zł, a w 2014 r. kwotę 44 243,4 tys. zł. Kwota nie zawiera wydatków w rozdziale 85305 - Żłobki 
146 Dotyczących polityki rynku pracy, pomocy społecznej oraz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych Miasta. 
147 W 2010 r. wydatkowano 42 034,4 tys. zł, w 2011 r. 32 989 tys. zł, w 2012 wydatkowano 36 522,7 tys. zł, w 2013 r. 
wydatkowano 47 311,7 tys. zł, a w 2014 r. wydatkowano 42 688 tys. zł.  
148 Z tego w 2010 r. wydatkowano kwotę 119 888,4 tys. zł, w 2011 kwotę 121 265,5 tys. zł, w 2012 r. kwotę 125 212 tys. zł, 
w 2013 r. kwotę 132 482,8 tys. zł, a w 2014 r. kwotę 135 036,7 tys. zł. 
149 Analizie poddano: 1. Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom, 2. MOPR, 3. Miejski Ośrodek 
Opiekuńczy, 4. Centrum Integracji Społecznej, 5.Dom Dziecka Nr 1, 6.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Bezpieczny Dom, 
7.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Szansa dla Dziecka, 8.Dom Pomocy Społecznej Kombatant, 9.Dom Pomocy 
Społecznej Wędrowiec, 10.Środowiskowy Dom Samopomocy Integracja, 11.Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych. 
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(tj. 517 899 tys. zł), wydatki domów pomocy społecznej150 wyniosły 7,5% wydatków 
(tj. 47 214 tys. zł), wydatki placówek opiekuńczo-wychowawczych151 – 2,6%  
(16 428,9 tys. zł), wydatki Domu Dziecka 2,5% (15 782,8 tys. zł), a Miejski Ośrodek 
Opiekuńczy wydatkował 1,6% analizowanej kwoty (tj. 10 044,9 tys. zł).  

3. 287 124,9 tys. zł152 w obszarze zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, co stanowiło 
25,5% analizowanych wydatków, z tego całość w zakresie zadań własnych gminy. 
Począwszy od 2011 r. zadania z tego obszaru realizowane były głównie przez 
jednostkę podległą Bytomskie Mieszkania. 

We wszystkich trzech obszarach wydatki w 2014 r. były wyższe w stosunku do roku 2010. 
W zakresie polityki rynku pracy wzrost wydatków wynosił 3%, w zakresie polityki społecznej 
13%, a w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 620%153, przy czym wydatki 
w tym obszarze znacznie wzrosły od 2011 r.  
 
Największa część wydatków w ramach polityki społecznej i polityki rynku pracy była 
finansowana ze środków pochodzących z budżetu państwa154 (średniorocznie 53,1% 
wydatków w zakresie polityki społecznej) oraz z Funduszu Pracy (średniorocznie  
69,2% wydatków w zakresie polityki rynku pracy). Obszar zabezpieczenia potrzeb 
mieszkaniowych, jako jedyny spośród analizowanych obszarów w zasadzie w całości był 
finansowany ze środków własnych155. Udział wydatków finansowanych ze środków unijnych, 
tj. Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
był stosunkowo niski i wynosił średnio w latach 2010-2014 1,2 % w zakresie polityki rynku 
pracy i 2,2 % w zakresie polityki społecznej. 
Ustalone w budżetach Miasta wydatki dotyczące polityki rynku pracy i pomocy społecznej 
w okresie 2010-2014 zostały zrealizowane w wysokości od 96% do 99% kwoty 
zaplanowanej. W zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych zrealizowane wydatki 
stanowiły od 90% do 97% planu. 

(dowód: akta kontroli str. 501-505, 511-515, 520-583,1035-1036) 

W ramach wydatków w obszarze zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w okresie 2010 r. -
2014 r. sfinansowano m.in.: 

− remonty, modernizacje, budowę budynków i zakup lokali w kwocie 74 595,2156 tys. zł,  
tj. 26,1% wydatków w tym obszarze (średniorocznie w okresie 2011-2014157 24,7%). 
Kwota ta obejmuje wydatki na modernizacje lokali oraz budowę nowych budynków  
w wysokości 26 404,4 tys. zł oraz wydatki na remonty w wysokości 48 190,7 tys. zł,  
na którą składają się wszystkie wydatki poniesione w paragrafie 4270 – zakup usług 
remontowych (razem z remontami niezbędnymi nakazanymi przez PINB). 

− zakup energii w kwocie 84 317,9 tys. zł (29,4% wydatków158), na którą składały się  
m.in. opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej i gazu dla nieruchomości 
mieszkaniowych będących własnością Gminy.  

− wydatki na odszkodowania, odsetki i koszty sądowe, w tym wypłacone kwoty 
odszkodowań (wraz z odsetkami i kosztami sądowymi) z tytułu niedostarczenia lokali 
socjalnych lub tymczasowych pomieszczeń w związku z orzeczonymi wyrokami 
eksmisyjnymi w latach 2011-2014 r., w kwocie 11 763,1 tys. zł (4,1% wydatków 

                                                      
150 Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych, Dom Pomocy Społecznej Kombatant, Dom Pomocy Społecznej Wędrowiec. 
151 Placówka opiekuńczo-wychowawcza Bezpieczny Dom, Placówka opiekuńczo-wychowawcza Szansa dla Dziecka. 
152 Z tego w 2010 r. wydatkowano kwotę 9 322,1 tys. zł, w 2011 kwotę 72 973,6 tys. zł, w 2012 r. kwotę 72 813,5 tys. zł, 
w 2013 r. kwotę 64 887,2 tys. zł, a w 2014 r. kwotę 67 128,5 tys. zł. 
153 Tak duży wzrost wynika ze zmian organizacyjnych w zakresie realizacji zadań związanych z zarządzaniem 
nieruchomościami Gminy (w 2010 r. zadania te realizowała spółka zależna), tak więc wydatki z tego tytułu nie były ujęte 
w budżecie Miasta w analizowanym dziale.  
154 Środki ujęte w budżecie Gminy. 
155 Za wyjątkiem roku 2014, kiedy Gmina uzyskała środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 
159,8 tys. zł, co stanowiło 0,2% wydatków w tym obszarze. 
156 Dane dotyczą wydatków w ramach paragrafów 427* oraz 605* zgodnie z klasyfikacją budżetową. W 2010 r. wydatkowano 
w ramach tych paragrafów 5 687,9 tys. zł, w 2011 kwotę 17641,9 tys. zł, w 2012 r. kwotę 20 327,2 tys. zł, w 2013 r. kwotę 
13 210,9 tys. zł, a w roku 2014 kwotę  17 727,3 tys. zł. 
157 Średnie dla poszczególnych lat wynoszą: w 2011: 24,2%, w 2012: 27,9%, w 2013: 20,4%, w 2014: 26,4%. Struktura 
wydatków w 2010 r. była zniekształcona, gdyż część wydatków była ponoszona przez spółkę zależną.  
158 Wydatki poniesione w ramach paragrafu 426 – zakup energii. 
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w obszarze, średniorocznie 5,2%), które wzrosły z 836,3 tys. zł w 2010 r. do 
3 615,1 tys. zł w 2014 r. (tj. o 332,2%) 

− rozbiórki budynków, w tym na podstawie decyzji PINB, w wysokości 718,5 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 647-649, 1035) 

W Urzędzie planowano i realizowano budżet również w układzie zadaniowym, pomimo 
braku wymagań dla samorządów terytorialnych w tym zakresie. Niemniej jednak nie  
przyjęto żadnych procedur (w tym procedur w zakresie uchwalania budżetu Miasta) 
wskazujących na pierwszeństwo finansowania zadań zawierających się w osiach 
priorytetowych/priorytetach przyjętych strategii, bądź w zakresie pierwszeństwa wydatków 
dla realizacji celów strategicznych w ramach tych priorytetów, co zdaniem NIK, 
kierunkowałoby w sposób jednoznaczny założenia planów rocznych i powiązałoby w sposób 
bezpośredni planowanie strategiczne Miasta z rocznym planowaniem budżetu. 

Prezydent wyjaśnił, że brak taki wynika z założeń, które przyjęto po uchwaleniu strategii:  
tj.: (1) założenie, że cele strategiczne i konieczność ich realizacji jest znana dysponentom 
budżetowym i nadzorującym ich działalność osobom, przez co działania zmierzające do 
realizacji strategii będą preferowane przez dysponentów; (2) w interesie dysponentów 
budżetowych wnioskujących o środki będzie zachowanie zgodności proponowanych do 
realizacji zadań z celami strategicznymi, gdyż takie mogą liczyć na preferencje przy 
rozdziale środków, których wielkość jest zawsze znacząco mniejsza od zgłaszanych 
potrzeb. Prezydent dodał, iż doświadczenie w realizacji budżetu w zakresie zapewnienia 
pierwszeństwa finansowania celów i przedsięwzięć strategicznych pokazuje, że przyjęte 
założenia nie gwarantują tego pierwszeństwa na odpowiednim poziomie. Dlatego podjęto 
działania zmierzające do stworzenia odpowiednich narzędzi informatycznych pozwalających 
na weryfikację wniosków budżetowych w zakresie ich zgodności z celami strategicznymi 
Miasta. Zostaną również przyjęte dokumenty (zmiana zarządzeń Prezydenta w sprawie 
projektowania i wykonywania budżetu Miasta) zapewniające pierwszeństwo finansowania 
celów strategicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 151-175) 

3.2. Wydatki na utrzymanie bazy organizacyjnej poniesione przez Miasto w latach 2010-
2014, w ramach obszaru polityki rynku pracy - tj. wydatki na wynagrodzenia pracowników 
oraz infrastrukturę wyniosły łącznie 22 036,3 tys. zł, co stanowiło 10,6% wydatków ogółem 
w tym obszarze. Udział wydatków na utrzymanie bazy w wydatkach ogółem w obszarze 
polityki rynku pracy wahał się w poszczególnych latach od 8,8% w 2013 r. do 12,9%  
w 2011 r. W 2014 r. udział ten był nieznacznie wyższy niż średnia159 z 5 lat (10,8%)  
i wynosił 10,9%. 

W obszarze polityki społecznej, w analizowanym okresie, poniesione przez Miasto nakłady 
na utrzymanie bazy organizacyjnej, w tym 11 jednostek podległych160 realizujących zadania 
w ramach tego obszaru wyniosły 159 079 tys. zł i stanowiły 25% wydatków w obszarze. 
W 9 na 11 analizowanych jednostek podległych proporcja wydatków na utrzymanie bazy 
organizacyjnej do wydatków ogółem wynosiła bowiem od 81% do 90%. Jedynie dwie161 
jednostki przeznaczały na ten cel mniej niż 50% wydatków, w tym MOPR, który przeznaczał 
od 14% do 16% środków na utrzymanie bazy. 

W trzecim z badanych obszarów, tj. zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, 
w analizowanym okresie na utrzymanie bazy organizacyjnej przeznaczono 20% środków 
wydatkowanych w tym obszarze, tj. kwotę 57 455,1 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str.: 500; 505; 511-515) 

                                                      
159 W kolejnych latach udział wydatków na utrzymanie bazy w wydatkach ogółem był następujący: w 2014: 10,9%, w 2013: 
8,8%, w 2012: 11,8%, w 2011: 12,9%, w 2010: 9,65%. 
160 Analizie poddano: 1. Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom, 2. MOPR, 3. Miejski Ośrodek 
Opiekuńczy, 4. Centrum Integracji Społecznej, 5.Dom Dziecka Nr 1, 6.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Bezpieczny Dom, 
7.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Szansa dla Dziecka, 8.Dom Pomocy Społecznej Kombatant, 9.Dom Pomocy 
Społecznej Wędrowiec, 10.Środowiskowy Dom Samopomocy Integracja, 11.Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych. 
161 Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom (łączny udział za okres 2011-2014 43,5%) oraz MOPR 
(łączny udział za okres 15,2%). 
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Liczba osób zatrudnionych w Urzędzie w latach 2010-2014 uległa zmniejszeniu z 605 do 
590162. Liczba osób zatrudnionych w tym okresie w Urzędzie, jednostkach podległych oraz 
spółkach z udziałem Gminy zmniejszyła się z 7 520 do 7 248163, przy czym najniższa była 
w 2012 r. - 7 184 osoby164, a następnie wzrosła. Największy spadek liczby zatrudnionych 
w tym okresie odnotowano w Zakładzie Budynków Miejskich Sp. z o.o., o 212165 osób, 
jednostkach oświatowych o 189 osób166, Szpitalu Specjalistycznym nr 1 o 122 osoby167.  
Na wzrost zatrudnienia największy wpływ miało utworzenie w 2011 r. nowej jednostki 
Bytomskie Mieszkania, w której zatrudniono 190 osób. 

(dowód: akta kontroli str. 584-587) 

3.3. W latach 2010-2014 Bytom uzyskał w ramach środków zewnętrznych (Funduszu Pracy, 
Europejskiego Funduszu Społecznego) 77 746 tys. zł168, z przeznaczeniem na realizację 
zadań w obszarze polityki rynku pracy, w tym m.in. na szkolenia zawodowe, staże, dotacje 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace 
społecznie użyteczne, doposażenia i wyposażenia miejsc pracy. 

Zgodnie z wyjaśnieniami Prezydenta analizy przeprowadzane w poszczególnych latach nie 
wykazywały potrzeby pozyskiwania dodatkowych środków przeznaczonych na aktywizację 
zawodową osób zwolnionych w ramach restrukturyzacji górnictwa, gdyż środki którymi 
dysponował PUP, przeznaczone na aktywizację zawodową osób bezrobotnych były 
zdaniem Prezydenta wystarczające. 

(dowód: akta kontroli str.: 456-490; 511-515) 

W bieżącej perspektywie finansowej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego 2014-2020, wskazano dla Bytomia, jako miasta zaliczonego  
do Obszarów Strategicznej Interwencji, pulę środków pochodzących z Europejskiego 
Funduszu Społecznego169 oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego170  
w łącznej wysokości 100 mln EUR. Środki te mają być przeznaczone na działania  
w proporcji 45% EFS oraz 55% EFRR.  

Prezydent zwracał się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jako instytucji 
pośredniczącej oraz do Ministra Rozwoju Regionalnego o zmianę powyższej struktury 
dofinansowania (zmniejszenie udziału środków z EFS na korzyść EFRR) wskazując, m.in. 
że:  
− służby miejskie będą korzystać z EFS przede wszystkim w ramach rozwiązań 

systemowych oraz puli EFS dostępnej w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych (…) zatem możliwość absorpcji dodatkowych środków przez wymienione 
podmioty z uwagi na ograniczenia instytucjonalne jak i kadrowe pozostają pod znakiem 
zapytania171. 

− identyfikowana aktywność organizacji pozarządowych nie jest adekwatna do środków 
przewidzianych na działania związane z włączeniem społecznym.172 

− dotychczasowa identyfikacja potrzeb pokazuje, że Miasto jest w stanie całą kwotę 
spożytkować w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego173. 

− podział środków w ramach OSI (55% z EFRR i 45% z EFS) nie jest adekwatny do 
potrzeb miasta Bytomia. (…) Zgodnie z analizą projektów proponowanych przez 
miasto, działania nieinwestycyjne na tak dużą skalę, niepoparte lub niepoprzedzone 

                                                      
162 Z 600 do 586 etatów. 
163 Z 6 917 do 6 627 etatów. 
164 Tj. 6 565 etatów. 
165 Z 315 do 103. 
166 Z 4 429 do 4 240 osób. 
167 Z 521 do 399 osób. 
168 Kwota nie zawiera środków z Funduszu Pracy przeznaczonej na zasiłki oraz formy fakultatywne. 
169 Zwanego dalej EFS 
170 Zwanego dalej EFRR 
171 Pismo z dnia 11 września 2013 r., znak ZPP.040.4.8.2013 kierowane do Pani Małgorzaty Staś Dyrektor Wydziału Rozwoju 
Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz pismo z dnia 19 września 2013 r.  
nr ZPP.040.4.8.2013 kierowane do Pani Elżbiety Bieńkowskiej – Minister Rozwoju Regionalnego. 
172 Pismo z dnia 19 września 2013 r. nr. ZPP.040.4.8.2013 kierowane do Pani Elżbiety Bieńkowskiej – Minister Rozwoju 
Regionalnego. 
173 Pismo z dnia 4 lipca 2014 r., znak ZPP.040.1.2.2014 kierowane do Marszałka Województwa Śląskiego. 
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realizacją inwestycji w mieście, nie przyniosą oczekiwanych rezultatów i spodziewanej 
poprawy trudnej sytuacji miasta174. 

(dowód: akta kontroli str. 650-681) 

W odpowiedzi otrzymanej 26 maja 2014 r. z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 
wskazano, że jeśli chodzi o strukturę podziału funduszy strukturalnych obowiązującą dla 
RPO to Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Śląskiego, podobnie jak pozostałe 
IZ RPO, jest zobligowana do przestrzegania udziału EFS na poziomie ok. 28% a EFRR  
na poziomie ok. 72% alokacji RPO. Dodano również, że struktura dodatkowej  
alokacji dedykowanej na działania rewitalizacyjne, w ujęciu funduszowym może różnic się 
od struktury podstawowej alokacji RPO, a dotychczasowe podziały mają charakter 
orientacyjny, w związku z czym możliwe jest rozważenie indywidualnego podejścia 
spełniającego w większym stopniu oczekiwania Pana Prezydenta, ale pod warunkiem 
przestawienia konkretnej propozycji wykorzystania tych środków. 

(dowód: akta kontroli str. 662) 

W ostatniej odpowiedzi Urzędu Marszałkowskiego z dnia 21 października 2014 r. Członek 
Zarządu Województwa Arkadiusz Chęciński wskazał, że władze Województwa rozumieją 
ogromne potrzeby infrastrukturalne Miasta, jednak należy pamiętać, iż w wyniku negocjacji 
z Komisją Europejską dokumentu Umowa Partnerstwa nastąpiło zwiększenie udziału EFS 
w alokacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata  
2014-2020 kosztem EFRR. Potwierdza to zatem dotychczasowe ustalenia z Ministerstwem 
Infrastruktury i Rozwoju, zgodnie z którymi pula środków w RPO WSL 2014-2020 wzrosła 
wyłącznie na rzecz EFS. W związku z powyższym proporcja podziału środków 
przewidzianych dla Miasta w RPO WSL 2014-2020 w ramach OSI to 55% z EFRR i 45%  
z EFS.  

(dowód: akta kontroli str. 667-668) 

3.4. W okresie objętym kontrolą Miasto, w szczególności jednostki podległe, podejmowały 
intensywne działania w celu pozyskania dodatkowych środków na realizację programów 
i projektów w dwóch obszarach: polityki rynku pracy i polityki społecznej uzyskując 
dofinansowanie ze środków zewnętrznych na łączną kwotę 58 473,7 tys. zł (z wnioskowanej 
w wys. 67 052,6 tys. zł175). Wnioski o dofinansowanie kierowano m.in: 

− 45 razy do Ministra Pracy i Polityki Społecznej m.in. o uzyskanie dofinansowania 
projektów z budżetu państwa w ramach programów rządowych m.in. programu na rzecz 
promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz 
w zakresie konkursów ogłaszanych przez Ministra m.in. konkursu Aktywne formy 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, Opieka nad dzieckiem i rodziną. Spośród złożonych wniosków nie 
uzyskano wsparcia finansowego w 14 przypadkach. Przyczyną odrzucenia w trzech 
przypadkach było niespełnienie wymogów formalnych, a w jednym zbyt mała  
liczba punktów. W pozostałych przypadkach Miasto nie otrzymało informacji 
o przyczynach odrzucenia176. Łączna wartość wniosków odrzuconych177 wynosiła 
4 790,1 tys. zł i stanowiła 42,1% z kwoty dofinansowania o jaką się ubiegano u Ministra 
(11 387,1 tys. zł.),  

− 14 razy do Wojewódzkiego Funduszu Pracy z wnioskami o dofinansowanie na łączną 
kwotę 35 547,3 tys. zł, w tym m.in. pięciokrotnie (raz każdego roku) o uzyskanie 
dofinansowania w ramach systemowego projektu: Gotowi do pracy, gdzie wnioskowano 
w kolejnych latach o łączną kwotę 29 812,8 tys. zł na aktywizację zawodową kobiet  
i mężczyzn. Ze złożonych wniosków odrzucono dwa na kwotę 2 099,3 tys. zł,  
co stanowiło 5,9% wartości wniosków złożonych do WUP. Powodem odrzucenia była 
negatywna ocena merytoryczna,  

                                                      
174 Pismo z dnia 7 listopada 2014 r., znak ZPP.040.1.2.2014 kierowane do Członka Zarządu Województwa Śląskiego. 
175 W kwocie ujęto 303,3 tys. zł wnioskowanego dofinansowania zadań przez Bytomskie Mieszkania z Funduszu  Dopłat. 
176 Wnioski te były składane przez jednostki podległe: PUP i MOPR 
177 Kwota dofinansowania bez wkładu własnego. 
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− 8 razy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z wnioskiem na kwotę 
19 368,9 tys. zł o dofinansowanie przedsięwzięć m.in. w ramach naboru w trybie 
systemowym POKL 7.1.1. dla projektu Systemowy Projekt Aktywizacji – SPA w Bytomiu, 
w ramach którego złożono 4 wnioski. Wszystkie wnioski złożone w ramach tego projektu 
zostały rozpatrzone pozytywnie. Z pozostałych czterech wniosków dwa zostały 
odrzucone na kwotę 1 046,5 tys. zł, co stanowiło 5,4% wartości złożonych wniosków. 
Powodem odrzucenia w jednym przypadku była negatywna ocena merytoryczna, 
a w drugim przypadku nie otrzymano dofinansowania z powodu wyboru innego  
partnera (wniosek był oceniony pozytywnie zarówno pod względem formalnym jak 
i merytorycznym), 

− 3 razy do Ministra Spraw Wewnętrznych na kwotę 339,7 tys. zł o uzyskanie 
dofinansowania z budżetu państwa w ramach programów rządowych. Nie otrzymano 
dofinansowania we wszystkich przypadkach. Gmina nie otrzymała informacji 
o przyczynach odrzucenia, 

− raz do Narodowej Agencji Programu Uczenie się przez całe życie, gdzie otrzymano 
dofinansowanie na projekt Transfer dobrych praktyk o wartości 106,3 tys. zł.  

 
Łączna wartość wniosków odrzuconych wynosiła 8 275,6 tys. zł i stanowiła 12,4% wartości 
dofinansowania o jaką się ubiegano. Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej - Jarosław 
Więcław wyjaśnił, że z informacji posiadanych przez Wydział wynika, że składane do 
instytucji wnioski nie zostały odrzucone z przyczyn formalnych, tylko w związku z przyjętymi 
zasadami (punktacją) nie uzyskały odpowiedniej liczby punktów.  
Powyższe wyjaśnienia nie potwierdzają stanu faktycznego w zakresie przyczyn odrzucenia 
wniosków, gdyż w przypadku co najmniej trzech opisanych powyżej wniosków przyczyną 
ich odrzucenia były uchybienia formalne. 
Zdaniem NIK, brak rzetelnych informacji dotyczących przyczyn odrzucenia wniosków rodzi 
ryzyko powielania tożsamych błędów w przypadkach ubiegania się o dofinansowanie 
kolejnych projektów. 

(dowód: akta kontroli str.178-202) 

3.6. W Urzędzie nie dysponowano danymi dotyczącymi liczby mieszkańców Bytomia, 
korzystających jednocześnie z różnych form pomocy i wsparcia178 oferowanych przez 
instytucje realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej (nie tylko wg kryterium 
ustawowego) i kwot łącznych uzyskanego wsparcia.  

Na potrzeby niniejszej kontroli Wydział Polityki Społecznej, w oparciu o dostępne dane 
dokonał szacunku, zgodnie z którym liczba osób objętych pomocą (w ramach różnorodnych 
form wsparcia) na koniec 2010 r. wynosiła 37 876 osób, natomiast na koniec 2014 r. - 
28 844 osób.  

Zgodnie z danymi wskazanymi przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu za kolejne lata 
2010-2014 liczba osób objętych pomocą społeczną liczona zgodnie z ustawą o pomocy 
społecznej179 spadła o 32%, tj. z 22 994 w 2010 r. do 15 644 osób w 2014 r. Spadek liczby 
osób objętych pomocą społeczną wynikał częściowo ze spadku liczby mieszkańców 
Bytomia, która w okresie 2010-2014 zmniejszyła się o 4 960 osób. 

Nie bez znaczenia jest również wzrost wynagrodzeń, w tym wynagrodzenia minimalnego180, 
które w 2010 r. wynosiło 1 317 zł (brutto) natomiast w 2014 r. 1 680 zł (wzrost o 363 zł). 
Kryteria dochodowe, zgodnie z art. 8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej są limitem do 
którego odnosi się dochód na osobę w rodzinie. Jeśli dochód ten jest niższy niż wskazane 
kryterium osoba uzyskuje uprawnienie do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy 

                                                      
178 Uwzględniono: liczbę osób korzystających z pomocy społecznej (wg. ustawy) oraz niezaliczone do tej grupy: osoby 
bezrobotne, osoby pobierające dodatek mieszkaniowy, zasiłek rodzinny i świadczenia alimentacyjne. 
179 Liczba osób (w rodzinach) objętych pomocą społeczną na podstawie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r.,  
poz. 163 ze zm.) 
180 Na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 
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społecznej. Kryteria dochodowe wzrosły z 351 zł w okresie181 od 2010 r. do 30 września 
2012 r. do 456 zł w okresie od 1 października 2012 r. do 2014 r., tj. o 106 zł.  

 (dowód: akta kontroli str.632-646; 1033) 

3.8. Zgodnie z wyjaśnieniami Zastępcy Prezydenta Miasta - Andrzeja Panka (…) 
planowanie finansowe i sytuacja Bytomia nie pozwala na pełne zaspokojenie zgłaszanych 
potrzeb przez jednostki, czego wynikiem były pierwotne plany finansowy tych jednostek 
oraz uzupełnienia do wysokości pozwalającej realizować zadania w trakcie roku, które i tak 
nie w pełni odpowiadały potrzebom społecznym Bytomia. Zastępca Prezydenta dodał, że 
można przypuszczać, że ze względu na wysoki poziom bezrobocia, niedostateczną liczbę 
miejsc pracy, szczególnie dla ludzi młodych oraz w wieku powyżej 50 roku życia, stale 
malejącą liczbę ludności, rosnącą liczbę ludzi w wieku starszym oraz ujemny przyrost 
naturalny, bez wsparcia zewnętrznego Bytom będzie znajdować się w sytuacji, gdzie 
potrzeby w zakresie pomocy społecznej będą przewyższały możliwości ich zaspokojenia.  

(dowód: akta kontroli str. 59-64) 

3.9. Pomimo rosnących w okresie 2010 r. – 2014 r. wydatków Miasta, skala 
niezaspokojonych potrzeb mieszkańców Bytomia w zakresie trzech analizowanych 
obszarów utrzymywała się na stałym poziomie lub rosła. I tak m.in.: 

W zakresie polityki rynku pracy i pomocy społecznej: 

• Liczba osób bezrobotnych (zarejestrowanych na koniec roku) wzrosła z 9 879 zł  
w 2010 r. do 10 387 zł w 2014 r. (wzrost o 5%), co wraz ze zjawiskiem wyludniania się 
Miasta (spadek liczby ludności z 177 266 w 2010 r. do 172 306182 w 2014 r., tj. o 3%) 
potęguje skalę niezaspokojenia potrzeb w tym zakresie, zwiększając w następstwie 
potrzeby w obszarze pomocy społecznej. 

• Liczba osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej wzrosła  
z 149 w 2012 r. do 174 w 2014 r. (tj. o 17%). 

• Liczba bezdomnych wzrosła i to zarówno jeśli chodzi o liczbę osób liczonych corocznie 
w okresie zimowym183 (wzrost ze 144 w 2010 r. do 208 w 2014 r. tj. o 44,4%), jak i liczbę 
rodzin wskazaną w Ocenie Zasobów (wzrost z 232 rodzin bezdomnych w 2010 r. do 311 
w 2014 r.). Jednocześnie liczba osób korzystających z działającej w strukturach MOPR 
noclegowni wzrosła ze 198 do 224. W 2014 r. zwiększono liczbę miejsc w noclegowni 
z 70 do 100. 

(dowód: akta kontroli str. 629, 1033) 

W zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych: 

• Liczba osób oczekujących na mieszkanie socjalne wzrosła z 1047 w 2010 r. do 1396 
w 2014 r. (tj. o 25%)184 

• Liczba osób oczekujących na mieszkanie tymczasowe wzrosła z 362 na koniec 2011 r. 
do 459 na koniec 2014 r. 185 

• Zapotrzebowanie na lokale zamienne wskazane przez jednostkę podległą Bytomskie 
Mieszkania (przysługujące z tytułu wykwaterowania z uwagi na zły stan techniczny 
obecnie zajmowanego budynku) na koniec 2014 r. wynosiło 111 lokali. Na koniec 
2011 r. było to 130 lokali, natomiast w latach 2012 i 2013 odpowiednio 82 i 64 lokale186. 

                                                      
181 Kryteria ustalane są w drodze rozporządzenia raz na trzy lata, tj. odpowiednio w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia  
29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 
(Dz. U. Nr 127, poz. 1055) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych 
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U., poz. 823). 
182 Dane GUS. 
183 Z corocznego liczenia osób bezdomnych, które odbywa się w okresie zimowym. Dane te mogą być odmienne od danych 
wskazanych przez jednostki realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej, gdyż nie wszystkie osoby bezdomne korzystają 
z tej pomocy. 
184 Liczona liczbą złożonych wniosków. 
185  Wg danych przekazanych przez Bytomskie Mieszkania. 
186  Wg danych przekazanych przez Bytomskie Mieszkania. 
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• Zapotrzebowanie mieszkańców na otrzymanie lokalu przeznaczonego do remontu na 
koszt własny przyszłego najemcy wrosło z 1332 w roku 2011 do 1713 lokali w roku 
2014187. 

• Wysokość niezaspokojonych w 2014 r. potrzeb finansowych jednostki podległej - 
Bytomskich Mieszkań została przez nią oszacowana na koniec 2014 na 26 137 tys. zł. 
Wartość ta została wyliczona na podstawie wniosków złożonych do Urzędu 
o zwiększenie planu wydatków i odrzuconych z powodu braku środków w budżecie na 
2014 r. Wnioski dotyczyły przede wszystkim przeprowadzenia pilnych robót 
remontowych nakazanych decyzjami PINB. Zgodnie z danymi przekazanymi przez 
Bytomskie Mieszkania na koniec lutego 2015 r. nie zrealizowano 194 nakazów PINB. 

Niektóre jednostki podległe188 realizujące zadania w ramach analizowanych obszarów 
wskazały na braki infrastrukturalne i niedoinwestowanie, tj. m.in. brak placówki opiekuńczo-
wychowawczej typu interwencyjnego, brak mieszkań chronionych czy lokali socjalnych  
dla osób pełnoletnich opuszczających dom dziecka, pilne potrzeby inwestowania 
w infrastrukturę domu pomocy społecznej189. Jednocześnie wszystkie jednostki podległe190, 
przekazały NIK w trakcie niniejszej kontroli informacje, że podstawowe, bieżące potrzeby 
osób korzystających z pomocy są zaspokojone. 

(dowód: akta kontroli str. 588-622; 1033) 

NIK zwraca uwagę, że skala niezaspokojonych potrzeb związanych z problemami 
społecznymi Miasta pomimo działań podejmowanych przez władze Bytomia na przestrzeni 
okresu objętego kontrolą nie ulegała zmniejszeniu., Bez pomocy z zewnątrz proces 
rozwiązywania problemów społecznych może być utrudniony i rozciągnięty w czasie. 
Prezydent wskazał, że nie chodzi tylko o środki z UE, ale również o wsparcie z budżetu 
centralnego np. w postaci zabezpieczenia (bezwarunkowego) wkładów własnych do 
wszystkich projektów realizowanych z funduszy UE na terenie Bytomia. Prezydent dodał 
również, że wyniki prawie trzyletnich badań prowadzonych w ramach projektu Shrink 
Smart191, którymi objęto Bytom i Sosnowiec, nie pozostawiają złudzeń, potwierdzają 
sygnalizowane od dawna przez różnych ekspertów wnioski, że skala koncentracji 
problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych przerasta możliwości Bytomia. 

(dowód: akta kontroli str. 23-30) 

3.11. Poziom zadłużenia Miasta192 od roku 2010 systematycznie rósł z 111 917,7 tys. zł do 
169 464 tys. zł w roku 2014. (wzrost o 51%). Poziom zobowiązań z tytułu udzielonych 
poręczeń i gwarancji spadł z 92 303 tys. zł w roku 2010 do 63 155 tys. zł w 2014 r. (32%) 

We wszystkich latach objętych kontrolą (lata 2010-2014), za wyjątkiem roku 2013, Miasto 
odnotowywało ujemny wynik budżetu (liczony jako dochody ogółem minus wydatki 
ogółem)193. Dochody rosły średniorocznie o 13,6% natomiast wydatki o 16,8%. Przez okres 
objęty kontrolą Miasto spełniało jednak wymogi zawarte w art. 242 ustawy z dnia 29 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych194 oraz otrzymywało pozytywne opinie RIO195 w zakresie 
projektów uchwał budżetowych, wieloletnich prognoz finansowych oraz sprawozdań 
z wykonania budżetu. Miasto spełniało również w okresie 2010 r. – 2013 r.196 wymogi 

                                                      
187 Wg danych przekazanych przez Bytomskie Mieszkania. 
188 Dom Dziecka nr 1 i Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych. 
189 Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Grzegorz Baranowski wskazał, że obecny sposób obliczania średniego 
miesięcznego kosztu mieszkańca, a co za tym idzie kwota środków finansowych przekazywana na działalność, nie pozwala na 
uwzględnienie niezbędnych inwestycji koniecznych dla sprawnego i bardziej profesjonalnego funkcjonowania jednostki. 
Praktycznie wszystkie środki stanowiące budżet jednostki są przeznaczane na zaspokajanie bieżących potrzeb mieszkańców.  
190 Pytania wysłano do: Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych, Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania 
Uzależnieniom, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Bezpieczny Dom, Miejskiego Ośrodka Opiekuńczego, Środowiskowy 
Dom Samopomocy Integracja, Domu Pomocy Społecznej Kombatant, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcza Szansa dla 
Dziecka, Domu Dziecka nr 1, Domu Pomocy Społecznej Wędrowiec oraz do Bytomskich Mieszkań. 
191 Projekt Shrink Smart – Governance of Shrinkage within an European Context realizowany w ramach 7 Programu 
Ramowego. Celem projektu było pokazanie, w jaki sposób zarządzać problemem depopulacji miast. Badania przeprowadzał 
m.in. dr. Robert Krzysztofik z Uniwersytetu Śląskiego. 
192 Wg danych ze sprawozdań Rb-Z za poszczególne lata. 
193 W 2010 r. deficyt wynosił 20 139,3 tys. zł, w 2011 r. 30 425,9 tys. zł, w 2012 r 23 355,4 tys. zł, a w 2014 r. 43 372,2 tys. zł. 
W 2013 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 15 996,4 tys. zł. 
194 Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240. 
195 Wszystkie Uchwały RIO dostępne są na stronie http://bip.um.bytom.pl/bip. 
196 W okresie obowiązywania przepisów. 
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określone w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,  
tj. kwoty spłat rat kapitałowych wraz z odsetkami i ewentualnymi spłatami z tytułu poręczeń 
nie przekraczały dopuszczalnego progu 15% dochodów planowanych na dany rok oraz 
prognozowana łączna kwota długu na koniec każdego roku stanowiła mniej niż 60% 
dochodów planowanych. 

Prognoza na lata 2015-2022, kształtowania się indywidualnego wskaźnika zadłużenia dla 
danych obowiązujących na dzień przeprowadzania kontroli, wykonana przez Wydział 
Finansów i Budżetu, z uwzględnieniem dochodów197 i wydatków198 dotyczących projektów 
realizowanych w ramach dofinansowania otrzymanego w ramach RPO WSL 2014-2020  
dla Obszarów Strategicznej Interwencji199 wskazuje, że przy założeniu dofinansowania 
projektów na poziomie 15% oraz sfinansowania wkładu własnego środkami pochodzącymi 
z emisji obligacji w kwocie 30 000 tys. zł z terminem wykupu wynoszącym 10 lat, relacja 
wskazana w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych będzie spełniona200. NIK zwraca 
przy tym uwagę, że prognoza ta została dokonana w oparciu o założenia i dane 
uproszczone, gdyż na dzień sporządzania prognozy Urząd nie dysponował szczegółowymi 
informacjami dotyczącymi kształtowania się wartości poszczególnych kategorii 
zmiennych201, na których opiera się konstrukcja wskaźnika wskazanego w art. 243 ustawy 
o finansach publicznych.  

(dowód: akta kontroli str. 517-519, 452-455;1035) 

Zgodnie z wyjaśnieniami Prezydenta, władze Miasta podejmowały działania w zakresie 
uzyskania zapewnienia zabezpieczenia wkładów własnych dla projektów przewidzianych do 
wsparcia w perspektywie 2013-2020 funduszami unijnymi. Pierwszym takim krokiem był 
udział w konferencji w Brukseli w marcu 2014 r., podczas której takie spostrzeżenia zostały 
przekazane panu Janowi Olbrychtowi, Posłowi do Parlamentu Europejskiego. W ślad za 
powyższym skierowano pismo do pani minister Elżbiety Bieńkowskiej (ZPP.040.1.2.2014 
z 16 kwietnia 2014r.), w którym poruszono możliwy problem zabezpieczenia wkładów 
własnych dla realizacji projektów przewidzianych do wsparcia w ramach OSI oraz zdolności 
do generowania wkładów własnych przez organizacje pozarządowe. Prezydent dodał,  
że nie otrzymał wprost odpowiedzi na to pismo. 

Prezydent dodał również, że podczas spotkania roboczego w Urzędzie Marszałkowskim 
w dniu 20 lutego 2015 roku poruszono temat wkładu własnego. Urząd Marszałkowski 
wystąpił w tej sprawie do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, od którego uzyskał 
odpowiedź (DKS-II-075-102-KS/14 z 18 grudnia 2014r.) następującej treści: Dostrzegając 
jednak wagę problemu strona rządowa przeznaczy środki z budżetu państwa na pokrycie 
części wkładu krajowego w ramach projektów z zakresu rewitalizacji, realizowanych 
w ramach RPO, co znajdzie odzwierciedlenie w kontraktach terytorialnych (KT) w części 
dotyczącej warunków dofinansowania RPO. Na wspomnianym spotkaniu dopowiedziano,  
że będzie to maksymalnie 10%. Prezydent wskazał jednak, że z docierających informacji 
wynika, iż tam, gdzie identyfikowana będzie pomoc publiczna, nie będzie możliwe 
dofinansowanie wkładu własnego z budżetu państwa. Komisja Europejska uznała, że 
mieszkania komunalne są częścią większego rynku mieszkaniowego i wsparcie gmin w tym 
zakresie zakłóca konkurencję na rynku mieszkaniowym. Działania na substancji 
mieszkaniowej Gminy Bytom stanowią przeważającą część planowanych wszystkich 
działań, a powyższe stanowi realne zagrożenie dla braku wsparcia we współfinansowaniu 
wkładów własnych i w efekcie dekompozycję całego programu rewitalizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 456-490) 

                                                      
197  Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 220 mln zł: w latach 2016 - 2021 - po 31,5 mln zł, w 2022 r. - 31 mln zł, 
dochody bieżące zaplanowano w kwocie 180 mln zł: w latach 2016 - 2021 po 26,0 mln zł, w 2022 r. - 24 mln zł. 
198 Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 253 mln zł: w 2015r. - 1,6 mln zł, w latach 2016- 2021 po 36 mln zł, w 2022 r. - 
35,4 mln zł, wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 207 mln zł: w latach 2016 - 2021 po 29 mln zł, w 2022r. - 33,0 mln zł. 
199 Z proporcją 55% EFRR i 45% EFS. 
200 Ograniczenia wskazanego w m.in. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z treścią m.in. 243 ust. 3 pkt 3a) tej 
ustawy, nie stosuje się do wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami 
i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub 
zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w m.in. 5 ust. 1 pkt 2 (m.in. środki pochodzące 
z budżetu UE), w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami. 
201 Tj. m.in. dochodów ogółem, dochodów bieżących oraz wydatków bieżących. 
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W odniesieniu do konieczności zapewnienia środków na  sfinansowanie części wkładu 
własnego do przedsięwzięć realizowanych w ramach OSI Miasto planuje zaciągnąć kredyt 
lub wyemitować obligacje w 2016 r. ze spłatą w 2027 r. Pomimo wyłączenia ustawowego 
wynikającego z art. 243 ust 3 pkt 3a202 ustawy o finansach publicznych i zachowania relacji 
wskazanej w art. 243 ust. 1 tej ustawy, NIK zauważa że planowany wzrost rozchodów 
w 2022 r., w porównaniu do roku 2015 z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych 
obligacji wyniesie 457%203, co może mieć wpływ na możliwość obsługi długu przez Miasto. 

NIK zwraca przy tym uwagę, że warunkiem prawidłowego programowania działań Miasta 
ukierunkowanych na realizację określonych celów  jest dogłębna analiza i rzetelne 
zaplanowanie przyszłych skutków finansowych zakładanych i podejmowanych działań, 
w celu zapewnienia możliwości współfinansowania projektów przewidzianych do realizacji 
i spłaty zaciągniętych zobowiązań,  z zachowaniem  ciągłości prawidłowego funkcjonowania 
Miasta. 

(dowód: akta kontroli str. 455) 

 

3.12. Z trzech analizowanych dokumentów: Strategii z 2009 r., Strategii 2020+ oraz 
Programu Gospodarki Mieszkaniowej, w Mieście dokonywano ocen stopnia realizacji 
jedynie w przypadku Programu Gospodarki Mieszkaniowej i to w ograniczonym zakresie. 
W latach 2010-2014 w ramach nadzorowania realizacji uchwały wieloletniej w sprawie 
zasad gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Wydział Obrotu Nieruchomościami 
skierował do zarządcy zasobu lokali komunalnych jedynie jedno pismo w sprawie weryfikacji 
przyjętych uchwałą danych204. Kolejne dwa pisma skierowano dopiero 23 lutego 2015 r.205 

Jak wyjaśnił Naczelnik Wydziału Obrotu Nieruchomościami w latach 2010-2014 wielokrotnie 
dokonywane były doraźne, bieżące analizy, wynikające z praktyki i problemów zgłaszanych 
przez zarządcę zasobu mieszkaniowego. Analizy te dokonywane były najczęściej podczas 
spotkań roboczych, zwoływanych u właściwego resortowo Zastępcy Prezydenta Miasta. 
Efektem tych spotkań były m.in. dokonywane nowelizacje uchwały w sprawie zasad 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 

(dowód: akta kontroli str.112-150, 233) 

W Mieście corocznie opracowywano Raport o stanie Miasta, gdzie zamieszczano dane 
związane z monitoringiem wybranych kategorii wskaźników, przy czym tylko niewielka  
część tych wskaźników pokrywała się ze wskaźnikami wskazanymi w dokumentach 
strategicznych. Przykładowo w Raportach brak było m.in. danych w zakresie następujących 
wskaźników ustalonych w Strategii z 2009 r.: Liczba mieszkań oddawanych do użytku, 
liczba mieszkań na 1 000 mieszkańców, a umieszczono tam liczbę budynków oddanych do 
użytku. Nie odnotowano liczby wypadków śmiertelnych na 100 000 mieszkańców, 
a zamieszczano dane dot. liczby wypadków oraz osób które zginęły w ich wyniku. Ponadto, 
brak było danych o saldzie migracji na 1 000 mieszkańców, liczby osób na jedno 
gospodarstwo domowe, liczby gospodarstw domowych na jedno mieszkanie. W raportach 
odnotowano natomiast stopę bezrobocia rejestrowanego. 

(dowód: akta kontroli str.1035) 

Według danych pozyskanych od zarządcy gminnego zasobu mieszkaniowego - Bytomskich 
Mieszkań liczba lokali w gminnym zasobie mieszkaniowym na koniec 2014 r. wynosiła 
13 047. Na koniec 2011 r. było to 15 170 lokali, co oznacza spadek o 14%. Zgodnie 
z Programem Gospodarki Mieszkaniowej 2014 liczba lokali na koniec 2014 r. powinna 
wynosić 13 116. 

(dowód: akta kontroli str. 509-510) 

 

                                                      
202 Jak w przypisie 198. 
203 Planowany rozchód z tego tytułu w 2022 r. wynosi 19 310 tys. zł, a w 2015 3 467,9 tys. zł. W rozchodach tych nie ujęto 
rozchodów w ramach OSI. 
204 W odniesieniu do uchwały nr XLVI/658/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 maja 2009 r.- pismo nr ALL.710.56.2011 
z dnia 24 marca 2011 r. 
205 W odniesieniu do uchwały nr XXIV/330/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 16 grudnia 2013 r. - dwa pisma o tym samym 
numerze ANL.710.23.2015 z tego samego dnia. 
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NIK zwraca uwagę na wskazane przez Dyrektora jednostki budżetowej - Bytomskich 
Mieszkań trudności z podaniem danych dotyczących gminnego zasobu mieszkaniowego, 
w latach 2011-2013. Przykładowo, zgodnie z danymi Bytomskich Mieszkań liczba mieszkań 
na koniec roku 2012 wynosiła 12 693, a na koniec 2013 r. - 13 336. W 2013 r. przejęto 
1 158 lokali, a łącznie przekazano lub sprzedano 408 lokali. Uwzględniając ww. zmiany  
i stan początkowy, na koniec 2013 r. liczba lokali winna wynosić 13 443. 
Jak wyjaśnił Dyrektor jednostka budżetowa Bytomskie Mieszkania istnieje od 1 października 
2011 r. Danymi o zasobach w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2011 
dysponował Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. Danymi za okres 1 listopada 2011 r. do 
31 grudnia 2013 r. dysponowało zlikwidowane Bytomskie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe 
sp. z o.o. (…) Z uwagi na powyższe wykorzystane dane generowane przez ówczesnych 
zarządców mogą być obarczone błędem, co w konsekwencji powoduje brak możliwości 
odniesienia się bezpośrednio do danych wyjściowych na każdy rok następny. Powodem tej 
sytuacji mogą być np. sytuacje związane z nieuwzględnieniem przekwalifikowań lokali, 
połączeń lokali, itp. Ponadto informujemy, że bazy danych, którymi dysponował ZBM  
sp. z o.o. oraz zlikwidowane BPM sp. z o.o. obejmowały również lokale wyodrębnione, które 
mogły powodować błędy w pozyskiwaniu danych przez tych zarządców. 

(dowód: akta kontroli str. 509-510) 

Zdaniem NIK ujawnione okoliczności nie pozwalają na rzetelną ocenę zmian stanu zasobu 
mieszkaniowego. Sytuacja taka ma miejsce, pomimo że zadanie to zostało powierzone 
Bytomskim Mieszkaniom przed ponad czterema laty.  

W obowiązujących w okresie objętym kontrolą dokumentach strategicznych, tj. Strategii 
Problemów Społecznych i Strategii z 2009 r. wskazano, że jednym z elementów wdrożenia 
strategii powinno być powołanie wyspecjalizowanych organów, tj. w przypadku Strategii 
z 2009 r. Komitetu Sterującego ds. wdrażania strategii rozwoju, Zespołu zadaniowego  
ds. wdrażania strategii rozwoju oraz Zespołu ds. syntezy, a w przypadku Strategii 
Problemów Społecznych - Komitetu Sterującego ds. wdrażania ww. Strategii, - Zespołu 
zadaniowego ds. wdrażania ww. Strategii oraz podzespołów problemowych. 

(dowód: akta kontroli str. 1033) 

W toku kontroli nie przedstawiono dokumentów z monitorowania strategii. Urząd nie 
dysponował także danymi wskazującymi na stopień realizacji strategii oraz nie dysponował 
systemem, który umożliwiłby szybkie zgromadzenie takich danych. 

Jak wyjaśnił Prezydent kształtowanie się realizacji kierunków, przedsięwzięć i wskaźników 
monitorujących realizację celów strategicznych nie było oceniane w okresie objętym 
kontrolą. Zebranie takich danych, wiąże się z koniecznością pozyskania informacji od wielu 
podmiotów i wymaga dłuższego okresu czasu oraz zaangażowania większej liczby osób. 

Zdaniem NIK skutkiem nie wdrożenia ww. systemu był brak możliwości dokonania oceny 
stopnia realizacji celów określonych w strategiach. 

(dowód: akta kontroli str. 151-202) 

W przypadku Strategii z 2009 r. podjęto działania mające na celu stworzenie systemu 
monitoringu opracowując m.in. Plan Monitoringu oraz Rekomendacje do Monitoringu 
stanowiące podstawę do złożenia wniosku o sfinansowanie projektu pt. Wdrożenie Systemu 
Monitoringu i Ewaluacji Rozwoju Bytomia w Urzędzie Miejskim w Bytomiu206, który z uwagi 
na nie uzyskanie dofinansowania nie został ostatecznie zrealizowany. Natomiast 
w przypadku Strategii 2020+ prowadzone były prace mające na celu zaprojektowanie 
i wdrożenie systemu monitorowania. Opracowano m.in. Specyfikację, a zakończenie tych 
prac planowane jest na wrzesień 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 105-110, 151-174, 1035) 

 

                                                      
206 W roku 2011 przygotowano wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, 
działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych projektu pn.: Wdrożenie Systemu Monitoringu i Ewaluacji Rozwoju 
Bytomia w Urzędzie Miejskim w Bytomiu. Projekt został oceniony pozytywnie, znalazł się na pierwszym miejscu listy 
rezerwowej, ale ostatecznie nie uzyskał dofinansowania zewnętrznego. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. W Urzędzie w okresie objętym kontrolą nie prowadzono monitoringu stopnia realizacji 
obowiązujących strategii. Miasto nie dysponowało danymi, które pozwoliłyby na ocenę 
stopnia wdrożenia uchwalonych przez Radę Miejską strategii. Kolejni Prezydenci Miasta, 
będąc odpowiedzialnymi zgodnie z treścią Strategii przyjętych uchwałami Rady Miejskiej nr 
XLVI/640/09 z 27 maja 2009 r. oraz nr LXII/829/06 z 22 lutego 2006 r. za wdrożenie ww. 
strategii nie stworzyli podmiotów wskazanych w strategiach dla monitorowania i ewaluacji 
tych strategii. Nie wydano ponadto żadnych instrukcji wykonawczych komórkom 
zobowiązanym do zarządzania procesem realizacji ww. strategii. I tak: 

• Nie powołano organów wskazanych w Strategii z 2009 r., tj.(1) Komitetu Sterującego 
ds. Wdrażania Strategii Rozwoju, którego zakres obowiązków przewidywał m.in. 
opiniowanie raportów z realizacji rozwoju, wskazanie planów i programów 
operacyjnych do opracowania, nadzorowanie prac i opiniowanie projektów planów 
i programów operacyjnych, opiniowanie i rekomendowanie Radzie Miejskiej propozycji 
zmian w zakresie przedsięwzięć strategicznych, kierunków działań, celów i priorytetów; 
(2) Zespołu Zadaniowego ds. Wdrażania Strategii Rozwoju, który miał m.in. 
przygotowywać raporty z realizacji strategii rozwoju; (3) Zespołu ds. Syntezy, którego 
zadaniem powinno być m.in. gromadzenie i zbiorcze opracowanie materiałów 
dostarczonych przez wydziały.  

• Nie powołano organów wskazanych w Strategii Problemów Społecznych, tj. (1) 
Komitetu Sterującego ds. wdrażania ww. Strategii, którego zakres obowiązków 
obejmował m.in. zatwierdzanie raportów z realizacji strategii; (2) Zespołu Zadaniowego 
ds. wdrażania ww. strategii, do którego zadań miało należeć m.in. przygotowywanie 
raportu z realizacji strategii, opracowanie programów operacyjnych, zbieranie danych 
analitycznych, obliczenie wielkości wskaźników monitoringu oraz ich interpretacja, 
monitorowanie wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań społecznego rozwoju 
miasta; (3) Podzespołów problemowych, które miały funkcjonować w ramach zespołu 
zadaniowego.  

Były Prezydent wyjaśnił, że był zdania, że zadania związane z wdrożeniem strategii 
powinny być wykonywane przez organy już istniejące, zwłaszcza, że w każdym z zakresów 
istniały komórki, które mogły realizować takie zadania. Wyjaśnił, że zgadza się, że strategia 
powinna być monitorowana i miał poczucie, że ją monitorowano. Dodał ponadto, że nie 
przypomina sobie dlaczego nie dokonywano ww. ocen, bo te kwestie były podejmowane na 
poziomie Wydziału pod nadzorem I Zastępcy Prezydenta. Jak wskazał, co miesiąc 
otrzymywał Raport o stanie Bytomia oraz przygotowywano sprawozdania roczne. (…) Na 
poziomie zarządu (kadry kierowniczej) miały miejsce spotkania w sprawie oceny realizacji 
strategii. Analizy służyły m.in. uwrażliwieniu władz województwa na sprawy Bytomia. 

Prezydent wyjaśnił (odnośnie Strategii z 2009 r.), iż ówczesny Zarząd Miasta potraktował 
zapisy w zakresie powołania zespołów wymienionych w rozdziale 8 dokumentu strategii za 
rekomendację. Na tamten czas uznał, że nie ma potrzeby powoływania wspomnianych 
zespołów. Polityka rozwoju Miasta wyrażona w dokumencie strategii była prowadzona przy 
pomocy istniejącej struktury organizacyjnej Urzędu, głównie w zakresie wskazywania 
zgodności podejmowanych działań z zapisami dokumentów strategicznych i operacyjnych. 
Prezydent dodał również, że nieprowadzenie monitoringu wynikało z braku środków 
finansowych na stworzenie odpowiedniego systemu oraz z nieotrzymania dofinansowania 
na projekt Wdrożenie Systemu Monitoringu i Ewaluacji Rozwoju Bytomia w Urzędzie 
Miejskim w Bytomiu. Ponadto poinformował, że obecnie trwają prace nad systemem, który 
pozwoliłby na skuteczne monitorowanie działań podejmowanych w mieście w zakresie 
zgodności z celami i kierunkami strategii. Zgodnie z założeniami narzędzie do 
monitorowania strategii zostanie wdrożenie we wrześniu br. Natomiast monitorowanie 
procesu wdrażania Strategii Problemów Społecznych, prowadzono w trakcie bieżącej pracy 
i cyklicznie organizowanych spotkań przez Zarząd Miasta, w czasie których omawiano 
istotne problemy związane z polityką społeczną. Spotkania te nie były udokumentowane. 
Ponadto Prezydent zaznaczył, że w Urzędzie nie dokonywano ocen realizacji założeń 
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strategii, planów i programów. Większość aktualizacji dokumentów wynikało z obiektywnych 
przesłanek, jak na przykład nowy okres programowania. Zachowanie spójności 
dokumentów lokalnych z dokumentami regionalnymi, krajowymi i unijnymi jest jednym  
z warunków dla uzasadnienia starań o dofinansowanie projektów. 

Zdaniem NIK, aktualizowanie dokumentów strategicznych jedynie w celu zachowania ich 
spójności z dokumentami regionalnymi, krajowymi i unijnymi bez uwzględnienia lokalnych 
czynników problemowych, które powinny mieć pierwszeństwo w formułowaniu strategii oraz 
bez uwzględnienia dynamiki zmian tych czynników, nie stanowi istoty tworzenia takich 
dokumentów. Istotą strategii miejskiej jest bowiem wyznaczanie celów działań 
nakierowanych na społeczność lokalną i stwarzanie możliwości dla realizacji celu,  
a monitorowanie strategii winno umożliwiać odpowiednio szybką reakcję na zaistniałe  
w otoczeniu zmiany i wdrożenie ewentualnych działań korygujących. . 

(dowód: akta kontroli str. 51-202) 

NIK zauważa, że w okresie objętym kontrolą w protokołach Rady Miejskiej w Bytomiu nie 
odnotowano zapisów dot. monitorowania, inicjowania działań lub ewaluacji zarówno 
Strategii z 2009 r. jaki i Strategii 2020+. Tylko raz Rada Miejska w tym okresie zajmowała 
się Strategią 2020+ na sesji w dniu 22 września 2014 r. na której ją uchwalono. 
 
2. W wyniku braku prawidłowej (rzetelnej) analizy możliwości finansowych Miasta  
w zakresie realizacji projektu pt. Przebudowa części administracyjno-dydaktycznej budynku 
internatu oraz zmiana sposobu użytkowania Centrum Inicjatyw Społecznych w Bytomiu,  
ul. Zielna 25A, Miasto odstąpiło od jego realizacji po upływie roku i trzech miesięcy od 
zawarcia umowy. Miasto odstąpiło od realizacji umowy o dofinansowanie, skutkiem czego 
konieczna była zapłata odsetek w wysokości 78,4 tys. zł. Całkowita wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu wynieść miała 1 044,6 tys. zł, w tym kwota dofinansowania 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 901,9 tys. zł. Na wniosek Miasta  
z dnia 12 grudnia 2011 r.207 umowę podpisaną przez byłego Prezydenta z Zarządem 
Województwa Śląskiego 13 września 2010 r. rozwiązano. Uzasadniając powyższy wniosek, 
Miasto poinformowało, że pomimo zrealizowania w całości zakresu rzeczowego projektu, 
projektowane Centrum Inicjatyw Społecznych nie uruchomiło i nie uruchomi do dnia  
29 kwietnia 2012 r. swojej działalności, ponieważ ze względu na trudną sytuację budżetu 
Miasta jesteśmy zmuszeni ograniczać zatrudnienie, co jest sprzeczne z założeniami 
projektu. Miasto zwrócił całość otrzymanego dofinansowania w kwocie 621,6 tys. zł208 wraz 
z odsetkami w kwocie 78,4 tys. zł, a poniesione wydatki pokryto tym samym ze środków 
własnych budżetu. Przebudowany obiekt przeznaczono na siedzibę jednostki Miasta - 
Bytomskich Mieszkań. W sprawie przyczyny rozwiązania ww. umowy, dodatkowych kosztów 
poniesionych przez Miasto, dokonywania ewentualnej analizy zysków i strat w tym zakresie 
lub w przypadku jej braku podania podstawy podjęcia decyzji o rozwiązaniu ww. umowy 
Prezydent nie udzielił odpowiedzi przekazując kontrolerom jedynie opisany powyżej 
wniosek o rozwiązanie umowy. 
Natomiast Piotr Koj, który był Prezydentem Miasta w okresie realizacji zadania, udzielił 
następujących wyjaśnień: Nie jestem w stanie odtworzyć szczegółów. Wiem, że było to 
przedmiotem analizy i wniosek grupy, która to przygotowywała był taki, że bardziej celowy 
dla miasta będzie zwrot środków, gdyż nie będziemy w stanie zagwarantować trwałości 
projektu. Analiza kosztów wskazywała, że taniej będzie zwrócić środki. 

(dowód: akta kontroli str. 259-302, 452-455, 971-975) 

 
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia zaniechanie prowadzenia monitoringu realizacji 
celów zawartych w dokumentach strategicznych Miasta jakim były Strategia z 2009, 
Strategia Problemów Społecznych i Wieloletni Program Mieszkaniowy. Zdaniem NIK, 
świadczy to o nieprzywiązywaniu dostatecznej wagi do procesu zarządzania strategicznego 
niezbędnego dla prowadzenia rzetelnej polityki Miasta w zakresie rozwiazywania 
problemów społecznych. W Urzędzie nie badano kształtowania się poziomu wskaźników 

                                                      
207 Pismo podpisane przez byłego Prezydenta. 
208 W dniu 28 grudnia 2011 r. 
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ustalonych w przyjętych strategiach, co uniemożliwiało ocenę stopnia skuteczności realizacji 
określonych tam celów. 

 

4. Realizacja i finansowanie  działań/projektów/zadań 

4.1. W strukturach Miasta funkcjonowało czternaście jednostek podległych, realizujących 
zadania w trzech analizowanych obszarach. 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu nadzór nad jednostkami realizującymi 
zadania z zakresu polityki społecznej209 oraz polityki rynku pracy210 sprawował Wydział 
Polityki Społecznej. Nadzór nad Bytomskimi Mieszkaniami sprawował Wydział Obrotu 
Nieruchomościami.  

Dodatkowo w analizowanym okresie Miasto zlecało zadania publiczne 45 organizacjom 
pozarządowym na podstawie przeprowadzanych konkursów.211 

(dowód: akta kontroli str.715-733) 

4.2. Jako najważniejsze działania realizowane w ramach trzech analizowanych obszarów 
w Urzędzie wskazano m.in.: 

1. W obszarze polityki rynku pracy działania podejmowane przez PUP, w tym przede 
wszystkim w ramach realizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.: 

− Organizowanie staży dla osób bezrobotnych, na co PUP przeznaczał średnio 44,3% 
środków otrzymanych z Funduszu Pracy, PFRON’u oraz Europejskiego Funduszu 
Społecznego212. Z tej formy aktywizacji skorzystało rokrocznie od 1137 (2014 r.)  
do 1517 (2013 r.) bezrobotnych. 

− Roboty publiczne, na które wydatkowano 15,2% środków213. W robotach publicznych 
wzięło udział rokrocznie od 233 (2012 r.) do 579 (2013 r.) bezrobotnych. 

− Szkolenia, stypendia oraz studia podyplomowe, na które przeznaczono 15,6% 
środków214 i z których skorzystało w latach 2010-2014 w zakresie studiów 
podyplomowych 125 osób, a w zakresie szkoleń od 701 (2011 r.) do 1201 (2010 r.) 
osób. 

− Dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, na co PUP przeznaczył 
15,07% środków215. Z tej formy skorzystało 589 osób. 

− Doposażenie stanowisk pracy, na które przeznaczono 5,7%216 środków, które objęło 
229 osób, 

oraz m.in. prace społecznie użyteczne i prace interwencyjne, na które przeznaczono 
2,1% środków. 

(dowód: akta kontroli str. 23-30, 71-82) 

 
NIK zwraca uwagę, że pomimo podejmowanych działań w zakresie rynku pracy nie 
osiągnięto pozytywnych rezultatów polegających na zmniejszeniu bezrobocia do końca 
2013 r. Wprawdzie na koniec roku 2014 r. stopa bezrobocia uległa nieznacznemu 
obniżeniu, jednak nadal pozostawała na poziomie najwyższym w województwie śląskim217, 
a udział liczby osób długotrwale bezrobotnych w strukturze zarejestrowanych bezrobotnych 
nadal wzrastał. 

 
                                                      
209 Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych, Dom Pomocy Społecznej Wędrowiec, Dom Pomocy Społecznej Kombatant, 
Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Bezpieczny Dom, 
Miejski Ośrodek Opiekuńczy, Środowiskowy Dom Samopomocy Integracja, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Szansa dla 
Dziecka, Dom Dziecka nr 1 im. Jana Pawła II, MOPR, Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom. 
210 PUP oraz Centrum Integracji Społecznej. 
211 W sumie ujęto wszystkie organizacje, które wykonywały zadania na rzecz Gminy co najmniej w jednym roku analizy. 
212 Na staże przeznaczono łącznie w okresie 2010-2014 33 578,3 tys. zł. 
213 Na roboty publiczne przeznaczono w okresie 2010-2014 11 537,4 tys. zł. 
214 Tj. kwotę 11 916,5 tys. zł. 
215 Na dofinansowanie rozpoczęcia działalności w okresie 2010-2014 przeznaczono 11 433 tys. zł. 
216 Tj. kwotę 4 296, 3 tys. zł 
217 W porównaniu do wszystkich powiatów. 
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Wśród najważniejszych działań nakierowanych na tworzenie nowych miejsc pracy 
wskazano m.in.: 
− Utworzenie Bytomskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (BSAG), w ramach której 

podpisano umowy dzierżawy nieruchomości z sześcioma podmiotami gospodarczymi. 
Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Miasto w wyniku tego przedsięwzięcia 
utworzono ok. 370 nowych miejsc pracy. BSAG została powołana 27 maja 2013 r. 
uchwałą nr XV201/13 Rady Miejskiej w Bytomiu (obszar I i II) oraz uchwałą  
nr XXIII/309/13 z 25 listopada 2013 r. (obszar III i IV). Strefa obejmuje 4 obszary  
o łącznej powierzchni 92.867m2. 

− Podjęcie uchwały nr XXVI/396/12 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na włączenie do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. nieruchomości 
położonej na terenie Bytomia. Teren ten pozostający w użytkowaniu wieczystym 
Miasta, został następnie, w roku 2014, wpisany w granice KSSE. 

− Przygotowanie projektu pn.: Stworzenie stref aktywności inwestycyjnej na terenach 
poprzemysłowych Bytomia, obszar 1 - rejon ul. Miejska Dąbrowa, Strzelców 
Bytomskich, który polega na uzbrojeniu terenu po byłej KWK Powstańców Śląskich, 
wpisanego w granice KSSE, wraz z budową dróg obsługujących ten obszar. Umowę na 
dofinansowanie projektu podpisano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego 2007-2013, w roku 2014.  

− Podjęcie realizacji projektu pn.: Przygotowanie koncepcyjne terenu inwestycyjnego 
w Bytomiu – ulice Elektrownia i Racjonalizatorów, mającego na celu opracowanie 
dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie audytu inwestycyjnego dla terenu 
położonego przy ul. Elektrowni/Racjonalizatorów. Umowę na dofinansowanie projektu, 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, podpisano w 2013 r. 
Kontynuacją ww. projektu powinna być realizacja, w oparciu o pozyskaną 
dokumentację techniczną, uzbrojenia tego terenu.  

− Wprowadzenie zarządzenia Prezydenta Bytomia nr 114 z dnia 12 marca 2013 r. oraz  
nr 231 z dnia 20 maja 2013 r., w ramach którego wprowadzona została obniżka 
miesięcznej stawki czynszu najmu lub dzierżawy za lokale zajęte na prowadzenie 
działalności gospodarczej.  

− Powołanie do życia w 2013 r. Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji218. Zadaniem 
agencji jest aktywizacja życia gospodarczego w mieście, poszukiwanie nowych 
inwestorów, wspieranie działalności istniejących w mieście firm i przedsiębiorstw, 
inicjowanie działań związanych z rozwojem przedsiębiorczości w Bytomiu. 

− Zaktualizowanie, w roku 2014 (uchwała nr XXVIII/376/14 z dnia 3 marca 2014 r.  
Rady Miejskiej w Bytomiu) oraz w roku 2015 (uchwała nr IX/128/15 z dnia 27 maja 
2015 r. Rady Miejskiej w Bytomiu) uchwały219 w sprawie zwolnień od podatku od 
nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji 
i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie miasta 
Bytomia. Podjęcie uchwały nr VI/52/12 z dnia 26 listopada 2012 r. Rady Miejskiej 
w Bytomiu w sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta Bytomia, 
która w zdecydowany sposób obniżyła stawki od środków transportowych, stwarzając 
bardziej korzystne warunku do prowadzenia związanej z nimi działalności 
gospodarczej. 

(dowód: akta kontroli str.456-490) 
 

NIK zauważa, że działania w zakresie aktywizacji gospodarczej zostały zintensyfikowane 
dopiero w 2013 r, kiedy utworzono Bytomską Strefę Aktywności Gospodarczej oraz spółkę 
Bytomską Agencję Rozwoju Inwestycji. W okresie wcześniejszym jak wyjaśnił Prezydent: 
większość działań związanych z aktywizacją gospodarczą Miasta koncentrowała się na 
działaniach miękkich, związanych głównie z promowaniem oferty inwestycyjnej miasta. 
Oferta inwestycyjna zawierała katalog około 20 nieruchomości przeznaczonych do 

                                                      
218 Uchwała nr XII/156/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 marca 2013 r.  Celem spółki zgodnie z ww. Uchwałą jest 
zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej poprzez tworzenie warunków aktywizacji gospodarczej, przyciąganie inwestycji 
kreującej nowe miejsca pracy, promocję miasta oraz prowadzenie innej działalności ważnej dla rozwoju Bytomia. 
219 Uchwała LXII/876/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 kwietnia 2010 r.  
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sprzedaży. (…) Działania władz w tym okresie koncentrowały się głównie na wspieraniu 
rozwoju miasta poprzez promowanie działań związanych z kulturą220.  
 
Powyższe potwierdził były Prezydent, który wyjaśnił, że promocję Miasta oparto o hasło 
Bytom – energia kultury w celu wykorzystania potencjału Miasta w tym zakresie. Były 
Prezydent dodał, że trudno było w 2007 r. aktywizować gospodarczo Miasto, gdyż nie było 
obwodnicy, autostrady, a w mieście trzeba było wprowadzić wiele poważnych zmian,  
które musiały być etapowane. Zdaniem byłego Prezydenta jest uproszczeniem pogląd,  
że powstanie strefy ekonomicznej wiąże się z natychmiastowym powstaniem nowych miejsc 
pracy. Prezydent dodał, że zmieniały się przepisy. Wcześniej trudniejsze było włączenie  
do strefy małych obszarów. Pozyskiwanie nowych miejsc pracy było uznane za jeden 
z priorytetów, rozmawiano na ten temat z KSSE, jak i Funduszem Górnośląskim, 
Górnośląską Agencją Przekształceń Przedsiębiorstw S.A., dokończono budowę 
Bytomskiego Parku Przemysłowego221, udało się wprowadzić do KSSE tereny między 
Chorzowem i Bytomiem dla budowy data center firmy 3S S.A., rozpoczęto proces 
wprowadzenia terenów dawnej kopalni Powstańców Śląskich do KSSE. 

 (dowód: akta kontroli str.715-733)) 

 

2. W obszarze pomocy społecznej wskazano jako najważniejsze działania realizowane 
przez MOPR, tj. m.in.: 

− Pomoc w częściowym pokryciu kosztów utrzymania rodzin mieszkańców Miasta, na 
który wydatkowano najwięcej środków 149 190,5222 tys. zł (24,2% wydatkowanych 
w tym obszarze w latach 2010-2014). W ramach realizacji zadania wypłacano m.in. 
zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki opiekuńcze (w ramach świadczeń 
opiekuńczych) oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. 

− Pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb bytowych mieszkańców, na który 
wydatkowano 106 193223 tys. zł (17,2% wydatkowanych w tym obszarze środków). 
W ramach tego zadania wydatkowano środki m.in. na zasiłki celowe, okresowe, stałe, 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz dożywianie dzieci. 

− Pomoc osobom uprawnionym do alimentów, w ramach którego wypłacono świadczenia 
alimentacyjne w łącznej wysokości 57 812,4224 tys. zł (9,4% wydatków) 

− Częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania osobom o niskich 
dochodach (dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne). W ramach tego zadania 
wypłacono 37 691,5225 tys. zł (6,1% wydatków).  

− Opieka zastępcza i instytucjonalne działania wobec dziecka i rodziny, na które 
wydatkowano 27 198,8226 tys. zł (4,4% wydatków). W ramach zadania finansowano 
m.in. koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (objęto wsparciem od 327 (2014) 
do 343 (2011) rodzin) lub rodzinnym domu dziecka oraz wydatki związane z potrzebami 
przyjmowanego dziecka do rodzinnej pieczy zastępczej, dofinansowywano wypoczynek 
dzieci. 

− Pomoc materialna dla uczniów, która obejmowała wypłatę stypendiów szkolnych dla 
uczniów pochodzących z rodzin najuboższych oraz zasiłków szkolnych przyznawanym 

                                                      
220 Wydatki w działach 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz 926 Kultura fizyczna zmniejszyły się  
z 31 950,3 tys. zł w 2010 r. do 24 697 tys. zł w 2014 r., tj. o 22,7% (przyp. kontrolera). 
221 Oddano do użytku 25 stycznia 2008 r. 
222 W 2010 r. wydatkowano 30 082,5 tys. zł, w 2011 kwotę 29 988,7 tys. zł, w 2012 kwotę 29 124,5 tys. zł, w 2013 kwotę 
29 596,9 tys. zł, w 2014 kwotę 30 397,9 tys. zł 
223 W roku 2010 wydatkowano 18 349 tys. zł, w 2011 – 18 937,3 tys. zł, w 2012 – 19 918 tys. zł, w 2013 – 24 423,6 tys. zł, 
w 2014 – 24 565,2 tys. zł.  
224 W roku 2010 wypłacono kwotę 10 061,9 tys. zł, w 2011 - 10 447,9 tys. zł, w 2012 - 12 106,6 tys. zł, w 2013 - 12 533 tys. zł, 
w 2014 - 12 663 tys. zł.  
225 W 2010 r. wydatkowano 7 288,5 tys. zł, w 2011 r.– 7 555,3 tys. zł, w 2012 r. – 7 654,0 tys. zł, w 2013 r. – 7 509,4 tys. zł, 
w 2014 r. – 7 684,3 tys. zł.  
226 W 2010 r. wydatkowano 4 788,1 tys. zł, w 2011 r. - 4 840,5 tys. zł, w 2012 - 5 483,3 tys. zł, w 2013 - 5 883,3 tys. zł, w 2014 
- 6 203,7 tys. zł 
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uczniom znajdującym się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia 
losowego. W ramach zadania wydatkowano w okresie 2012-2014 kwotę 5 387,3 tys. zł 
(0,8% wydatków). 

(dowód: akta kontroli str. 83-104) 

3. W obszarze zaspokajania potrzeb mieszkaniowych jako najważniejsze wskazano m.in. 
następujące działania: 

− Modernizacja pustostanów na mieszkania socjalne, zamienne i zastępcze (w 2011 r. 
wykonano modernizację trzech, a w 2012 r. 176 pustostanów). Łączna kwota wydatków 
w ramach tego zadania wynosiła 5 253,1 tys. zł, co stanowi 1,8% wydatków w obszarze 
w latach 2010-2014. 

− Przebudowa w latach 2011-2012 budynku przy ul. Zielnej 25a na mieszkania 
zamienne, w wyniku której uzyskano 41 nowych lokali. Wydatki poniesione na to 
zadanie wyniosły 2 773,3227 zł, co stanowiło 1% wydatków w obszarze. 

− Budowa i przebudowa budynków mieszkalnych z mieszkaniami socjalnymi 
i zamiennymi w ramach której wykonano budowę 2 budynków przy ul. Składowej 19, 
przebudowę budynku przy ul. Piekarskiej 92 oraz rozpoczęto przebudowę budynków 
przy ul. Oświęcimskiej 29-31. Łączna kwota wydatkowana z tego tytułu w latach  
2010-2014 wyniosła 5 604,5228 tys. zł, co stanowiło 2% wydatków.  

− Zakup przez Miasto mieszkań w 2014.r. w ramach umowy z BGK na kwotę  
372,9 tys. zł, w ramach którego zakupiono od TBS sp. z o. o trzy mieszkania229. 

− Remont w 2014 r. 3 lokali stanowiących własność Miasta (w ramach umów z BGK 
o udzielenie Gminie finansowego wsparcia na łączną kwotę 79,5 tys. zł.  

− Zadanie polegające na odpracowaniu zadłużenia wobec Miasta związanego z lokalami 
mieszkalnymi. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Bytomia nr 158 z dnia 16 kwietnia 
2012 r. zmienionym Zarządzeniem nr 309 Pełniącej Funkcję Organów Miasta Bytom 
działającej za Prezydenta Miasta z dnia 30 lipca 2012 r. w celu ułatwienia dłużnikom, 
będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, spłaty należności z tytułu 
korzystania z lokali mieszkalnych wprowadzono możliwość odpracowania należności 
dla Miasta w formie świadczenia rzeczowego. W programie wzięło udział 484 osoby. 
W okresie od kwietnia 2012 r. do 31.12.2014 r. odpracowano kwotę 1 066,8 tys. zł. 

Powyższe działania były zgodne ze strategicznymi kierunkami rozwoju zawartymi 
w Strategii Problemów Społecznych oraz Strategii z 2009 r.  

(dowód: akta kontroli str.37-54) 

 
NIK zwraca uwagę na pogarszający się stan (liczbę i stan techniczny) zasobu 
mieszkaniowego Miasta. Liczba mieszkań socjalnych zmalała w okresie objętym analizą 
z 435230 w 2011 do 310 w 2014 ( o 28,7%), a liczba mieszkań w gminnym zasobie z 13 853 
w 2011 r. do 13 047 lokali w 2014 r. (o 5,8%). W 20% przypadków powodem zmniejszenia 
stanu było wyburzenie. W zakresie pomieszczeń tymczasowych, w latach 2010 - 2013 
Miasto dysponowało czterema tymczasowymi pomieszczeniami. NIK zauważa fakt, że od 
2014 r. utworzono kolejnych siedem tymczasowych pomieszczeń, jednak nadal jest to 
liczba nieodpowiadająca potrzebom. Powyższe świadczy o tym, że w dalszym ciągu 
aktualny jest wniosek NIK zawarty w wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Prezydenta 
po kontroli nr P/14/104 w zakresie wykonywania przez wybrane gminy obowiązku 
zapewnienia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych231 dotyczący podjęcia 
skutecznych działań w celu zwiększenia zasobu lokali socjalnych i pomieszczeń 
tymczasowych stosownie do potrzeb oraz realizacji przyjętych założeń w wieloletnim 

                                                      
227 W roku 2011 wydatkowano 31,6 tys. zł, w 2012 r. wydatkowano 2 173 tys. zł. Dodatkowo w 2014 r. wydatkowano w ramach 
tego zadania 568,7 tys. zł (z tyt. wyroku sądowego) 
228, W 2010 - 1 527,4 tys. zł, w 2011 – 254,3 tys. zł, w 2013 – 721,7 tys. zł, w 2014 - 3 101,1 tys. zł. W 2009 r. rozpoczęto 
budowę budynku B przy ul. Składowej 19. W roku 2009 wydatkowano w ramach tego zadania 2 290,1 tys. zł 
229 W ramach zadania zrealizowano również remont ekwiwalentny 6 mieszkań na kwotę 177 tys. zł. 
230 Dane wskazane przez Bytomskie Mieszkania. 
231 Oceniono negatywnie stopień zaspokojenia potrzeb na lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe w Gminie oraz 
niezrealizowanie założeń wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2011-2013. 
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programie. Miasto m.in. podjęło w tym zakresie szereg opisanych powyżej działań, które nie 
doprowadziły dotychczas do zwiększenia zasobu lokali socjalnych. 

(dowód: akta kontroli str. 509-510) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowości polegające na niewykonaniu decyzji PINB nakazujących wyłączenie 
z użytkowania trzech budynków232, w których stwierdzono uszkodzenia konstrukcji 
zagrażające bezpieczeństwu użytkowemu. W trakcie kontroli stwierdzono, że budynki te nie 
zostały wyłączone z użytkowania i nadal osiem lokali jest zajętych przez lokatorów,  
z których czterech posiadało obowiązujące umowy najmu. 

Izba podkreśla, że już po przeprowadzeniu kontroli nr K/13/006 w 2013 r. NIK skierowała do 
Prezydenta wniosek o podjęcie działań w celu wykonania decyzji PINB, dotyczących 
postępowania z budynkami, za które w latach poprzednich Miasto uzyskało odszkodowania 
od przedsiębiorców górniczych z tytułu szkód górniczych. Dotyczyło to m.in. nie wykonania 
przez Urząd decyzji PINB, w przypadku pięciu budynków233, zgodnie z którymi  
Miasto zostało zobowiązana do ich natychmiastowej rozbiórki. Trzy z ww. budynków  
(przy ul. Północnej) znajdowały się nadal na ww. wykazie niezrealizowanych decyzji. 
Prezydent uzasadnił nie wykonywanie ww. wniosków brakiem wystarczających środków 
finansowych w budżecie Miasta. 

(dowód: akta kontroli str. 151-174, 236-258, 303-308,  491-497, 786-804, 1016-1029) 

Zgodnie z przekazanym kontrolerom wykazem niezrealizowanych nakazów PINB 
dotyczących budynków zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania234 nie zrealizowano 194 
nakazów PINB, z których 58 miało termin realizacji wskazany na podstawie art. 108 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego235, tj. rygor 
natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego. 
Skutkiem pogarszającego się gminnego zasobu mieszkaniowego, oprócz kosztów 
ponoszonych na rozbiórki budynków (w okresie 2010-2014 wyniosły one co najmniej 
718,5 tys. zł) są również wydatki związane z wypłatą odszkodowań z tytułu niezapewnienia 
lokali socjalnych lub tymczasowych pomieszczeń w związku z orzeczonymi wyrokami 
eksmisyjnymi (oraz koszty sądowe i odsetki). W okresie 2011-2014 wypłacono z tego tytułu 
8 956,8 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str.786-804) 
 
Sześć z pośród 20 wniosków o zwiększenie planu wydatków złożonych przez  
Bytomskie Mieszkania w 2014 r. dotyczyło pilnych robót remontowych lub wyburzeń 
i natychmiastowych rozbiórek konstrukcji nakazanych decyzjami PINB na kwotę 
20 282,9 tys. zł. Wnioski te nie zostały uwzględnione z powodu braku środków w budżecie.  

(dowód: akta kontroli str. 151-174, 491-497, 786-804, 1016-1029) 

 

4.3. Szczegółowej kontroli w zakresie osiągniecia zaplanowanych efektów oraz 
gospodarnego ponoszenia wydatków poddano cztery zadania realizowane w ramach 
gospodarki mieszkaniowej na łączną kwotę 14 228,5 tys. zł (natomiast zadania realizowane 
w zakresie pomocy społecznej i polityki rynku pracy zostały zbadane w ramach kontroli 
przeprowadzanych przez NIK w MOPR i PUP), tj.: [1] przebudowę budynku przy ul. Zielnej 
25a na mieszkania zamienne; [2] budowę i przebudowę budynków mieszkalnych 
z mieszkaniami socjalnymi i zamiennymi; [3] modernizację pustostanów na mieszkania 
socjalne, zamienne i zastępcze; [4] zakup oraz remont mieszkań przez Miasto z udziałem 
środków pochodzących Funduszu Dopłat. 

4.3.1. Przebudowa budynku przy ul. Zielnej 25a na mieszkania zamienne - w ramach tego 
zadania wykonano w latach 2011-2012 kompleksową przebudowę budynku dawnego 
internatu na cele mieszkalne – nadano m.in. nowy układ lokali i klatek schodowych oraz 

                                                      
232 Budynek przy ul. Piłsudskiego 10, ul. Piekarskiej 26 oraz ul. Żeromskiego 1 
233 Przy ulicach Odrzańskiej 36, Słonecznej 29 oraz Północnej 50, 62 i 64. 
234 Wg stanu na 27 lutego 2015 r. 
235 Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm. 
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wykonano nowe instalacje. W wyniku przeprowadzonych prac powstało 41 nowych lokali 
mieszkalnych. Zadanie wpisywało się w założenia Programu Gospodarki Mieszkaniowej 
2014. Wykonawca – (konsorcjum trzech firm) został wyłoniony w trybie przetargu 
nieograniczonego. W ramach realizacji zadania wydatkowano w latach 2011-2012 kwotę 
2 204,7 tys. zł. Wydatki zostały poniesione na podstawie wystawionych faktur. W 2014 r. 
Miasto wypłaciło Wykonawcy odszkodowanie w wysokości 568,7 tys. zł na podstawie 
wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach XIII Wydział Gospodarczy z dnia 25 marca 2014 r. 
(Sygn. akt XIII GC 66/13/KR) za dodatkowe prace projektowe i budowlane związane  
z koniecznością przebudowy dachu, w którym odkryto wady konstrukcyjne. 

4.3.2. Budowa i przebudowa budynków mieszkalnych z mieszkaniami socjalnymi 
i zamiennymi - w okresie 2010 r. – 2014 r. Miasto na realizację tego zadania wydatkowało 
5 604,5 tys. zł. W 2010 r. zakończono prace w budynku B położonym przy ul. Składowej 
oraz wykonano część prac w związku z budową budynku A. W 2010 r. wydatkowano 
1 527,4 tys. zł. W 2011 r. wydatkowano kwotę 254,2 tys. zł. Wydatki dotyczyły prac 
budowlanych w budynku A oraz zagospodarowania terenu wraz z budową drogi 
wewnętrznej. Wydatki poniesione w 2013 r. dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej 
dla budynków przy ul Oświęcimskiej 19-21 (44,9 tys. zł), przebudowy ze zmianą sposobu 
użytkowania budynku przy ul. Piekarskiej 92 (665,5 tys. zł) oraz kosztów przyłączeń  
i świadectw energetycznych (11,4 tys. zł). W 2014 r. dokonano przebudowy budynków 
szkolnych położonych przy ul. Oświęcimskiej na cele mieszkalne. Z tego tytułu poniesiono 
wydatki w kwocie 3 101,1 tys. zł. Wyboru wykonawcy dokonano w trybie przetargu 
nieograniczonego Wydatki poniesiono na podstawie wystawionych faktur. Zadanie 
wpisywało się w założenia Programu Gospodarki Mieszkaniowej 2014. 

4.3.3. Modernizacja pustostanów na mieszkania socjalne, zamienne i zastępcze - w 2011 r. 
w ramach zadania wydatkowano kwotę 62,5 tys. zł a w roku 2012 kwotę 5 190,5 tys. zł. 
Łącznie wyremontowano 179 pustostanów. Wydatki zostały poniesione na podstawie 
otrzymanych faktur. Zadanie wpisywało się w założenia Programu Gospodarki 
Mieszkaniowej 2014. 

4.3.4. Zakup oraz remont mieszkań przez Miasto z udziałem środków pochodzących 
Funduszu Dopłat - w ramach zadania:  

1. Zakupiono w 2014 r. od Towarzystwa Budownictwa Społecznego Bytom Sp. z o.o.236 trzy 
mieszkania na łączną kwotę 532,7 tys. zł. W ramach dofinansowania z Funduszu Dopłat 
Banku Gospodarstwa Krajowego237 Miasto otrzymało kwotę stanowiącą 30% ceny zakupu 
lokali tj. 159,8 tys. zł.  

2. Wydatkowano kwotę 79,5 tys. zł na remont 3 mieszkań wchodzących w skład zasobów 
Gminy w ramach umowy z BGK o udzielenie finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat238. 
Zgodnie z zawartymi umowami dofinansowanie nie przekroczyło 40% faktycznych kosztów 
przedsięwzięcia.  

3. Dokonano remontu ekwiwalentnego239 6 mieszkań na kwotę 142,6 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 1065-1078) 

 

NIK zwraca uwagę, że w ramach realizacji zadania Rozwój budownictwa komunalnego 
i socjalnego w Bytomiu240 z planowanych 3 300 tys. zł wydatkowano 1 240,1 tys. zł (tj. 38%). 
Głównym powodem niezrealizowania wszystkich wydatków planowanych w ramach tego 

                                                      
236 Zwanej dalej TBS. 
237 Dofinansowanie uzyskane na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali 
socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. 2015, poz. 833 ze zm.). Dofinansowania 
udzielono na podstawie podpisanych przez Gminę z BGK umów: (1) umowa nr BS14-00241 z dnia 26 marca 2014 r. 
w zakresie udzielenia finansowego wsparcia do kwoty 55 004,40 zł, (2) umowa nr BS14-00242 z dnia 26 marca 2014 r. 
w zakresie udzielenia finansowego wsparcia do kwoty 90 822,60 zł, umowa nr BS14-00173 z dnia 26 marca 2014 r, w zakresie 
udzielenia finansowego wsparcia do kwoty55 024,20 zł. 
238 Umowy z dnia 26 sierpnia 2014 r. nr. BS14-01377, BS14-01374 oraz BS14-01376. 
239 W wyniku realizacji zobowiązań wynikających z podpisanych umów zakupu 3 mieszkań opisanych w pkt (1). 
240 W ramach tego zadania zrealizowano m.in. zakup i remont mieszkań opisany w pkt. 4.3.4. 
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zadania była niemożność zakupu planowanej liczby mieszkań od TBS241. W roku 2014 
jednostka podległa - Bytomskie Mieszkania planowała zakupić 10 mieszkań od TBS. Zakup 
miał być dokonany z udziałem środków pochodzących z Funduszu Dopłat (wnioski zostały 
zaakceptowane przez BGK). W piśmie z dnia 18 lutego 2014 r. TBS poinformował 
Bytomskie Mieszkania, że część mieszkań została już sprzedana, co spowodowało 
konieczność zwrócenia się przez Bytomskie Mieszkania do BGK o ograniczenie już 
zaakceptowanych wniosków. Zdaniem NIK w Urzędzie nie zostały podjęte działania w celu 
stworzenia narzędzi do efektywnego przepływu informacji między spółką zależną (TBS),  
a jednostką podległą (Bytomskie Mieszkania), umożliwiające skuteczność w realizacji 
istotnych dla Miasta zadań, w kontekście celów polityki Miasta zawartych w dokumentach 
strategicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 682-698, 1035, 1079) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

Miasto udzieliło zamówienia publicznego na remont mieszkań przy pl. Grunwaldzkim 7 oraz 
przy ul. Żeromskiego 14 zawierając z wykonawcami umowy bez zastosowania przepisów 
ustawy PZP. W pierwszym przypadku zawarto dwie umowy na łączną kwotę brutto 
116 tys. zł (obie z jednym wykonawcą), natomiast w drugim przypadku łączna kwota umów 
wynosiła brutto 82 000 tys. zł (umowy z dwoma wykonawcami). Ww. łączne wartość umów 
na remonty w poszczególnych obiektach budowlanych242 przekroczyły kwotę wskazaną 
w art. 4 ust. 8 ustawy PZP, stanowiącą limit zobowiązujący do stosowania tych przepisów. 
Okres między datami zawarcia poszczególnych umów był krótszy niż rok i wynosił 
odpowiednio jeden miesiąc i osiem miesięcy. 

(dowód: akta kontroli str. 211-232, 808-958) 

Jak wyjaśniła Pani Wiesława Bucholc - Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji i Remontów 
(do 22 maja 2015 r.) w przypadku obiektu przy pl. Grunwaldzkim 7 umowa na wykonanie 
robót na mieszkaniach 20, 21 i 22 została zawarta na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy PZP, 
zgodnie ze zleceniem, które otrzymano od zarządcy (Bytomskich Mieszkań). Było to jedyne 
zlecenie jakie otrzymano w 2011 r. na ten obiekt. Dopiero w 2012 r. otrzymano zlecenie na 
wykonanie lokalu nr 19 w tym budynku. Zgodnie z ówcześnie obowiązującą i stosowaną 
w Urzędzie interpretacją Wydziału Zamówień Publicznych sumowanie robót budowlanych 
odbywało się na poszczególnych obiektach budowlanych w danym roku budżetowym. 
Wobec powyższego wykonanie lokalu nr 19 w tym budynku nie podlegało sumowaniu 
z robotami wykonanymi na tym samym obiekcie w roku poprzednim.  
Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku mieszkań przy ul. Żeromskiego 14 –zlecenie 
z Bytomskich Mieszkań na remont lokalu nr 16 otrzymano w 2011 r., natomiast zlecenie na 
wykonanie lokalu przy ul. 21 i 22 w roku 2012.  

(dowód: akta kontroli str. 962-963) 

Pracownik Wydziału Prawnego i Zamówień Publicznych, która zatwierdzała i weryfikowała 
plan zamówień publicznych w 2011 i 2012 r., wyjaśniła, że (odnośnie umowy zawartej na 
remont mieszkania przy pl. Grunwaldzkim 7 w styczniu 2012 r.) z danych wprowadzonych 
przez Wydział Inwestycji i Remontów do planu zamówień publicznych wynikało, iż pozycja 
wprowadzona w roku 2011 dotyczyła środków z budżetu na rok 2011. W projekcie planu 
zamówień na rok 2012 ww. Wydział wprowadził niniejszą pozycję ponownie i po korektach 
wpisał, że umowa została zawarta w poprzednich latach. Zatem w przypadku wprowadzenia 
kolejnej pozycji dotyczącej realizacji modernizacji na tym samym obiekcie budowlanym  
brak było podstaw do sumowania zamówienia udzielonego w 2011 r. z zamówieniem 
planowanym do udzielenia w 2012 r. Zaciągnięcie zobowiązania finansowego wiąże się 
z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych. Zabezpieczenie to następuje 
w budżecie, który uchwalany jest na okres jednego roku. W związku z powyższym 
sumowanie wartości planowanych zamówień następuje w okresie roku budżetowego. 

                                                      
241 Nie zakupiono siedmiu mieszkań za około 2,1 mln zł. 
242 Każdy z budynków zlokalizowanych pod wskazanymi adresami stanowił jeden obiekt budowlany. 
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Sumowanie wartości na czas wszczęcia danego postępowania możliwe jest w zakresie 
zaplanowanych zamówień w okresie jednego roku budżetowego. Podobne wyjaśnienia 
dotyczą obiektu przy ul Żeromskiego 14. 

(dowód: akta kontroli str. 958-961) 

Zdaniem NIK stosowana w latach 2011-2012 praktyka szacowania wartości zamówienia na 
roboty budowlane skutkowała udzielaniem przedmiotowych zamówień niezgodnie 
z przepisami ustawy PZP. Prowadziła ona bowiem do podziału zamówienia, pomimo takich 
przesłanek, jak: tożsamość przedmiotowa zamówienia; tożsamość czasowa zamówienia 
oraz możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę. 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że zbadane wydatki poniesione na działania mające na 
celu rozwiązanie problemów społecznych Miasta i negatywnych skutków przemian 
społeczno-ekonomicznych, były zgodne z przyjętymi w dokumentach strategicznych 
i planistycznych Miasta założeniami, jednak rezultaty tych działań nie wpłynęły znacząco na 
rozwiązanie problemów Miasta. 

NIK pozytywnie ocenia intensyfikację (od 2013 r.) działań podejmowanych w zakresie 
aktywizacji gospodarczej, jednak skala tych działań nadal nie jest wystarczająca. 
Wcześniejsze podjęcie intensywnych działań mogło, zdaniem NIK, przyczynić się do 
zahamowania problemów w obszarze społecznym, którego zasadniczą przyczyną jest 
bezrobocie. Natomiast opóźnienia w realizacji pilnych robót budowlanych (w tym 
nakazanych przez PINB) i remontów zachowujących gminny zasób mieszkaniowy na 
niezmienionym poziomie, zdaniem NIK przyczynią się do pogłębienia problemów 
dotyczących technicznego stanu zasobów mieszkaniowych, co będzie skutkować 
koniecznością zwiększenia nakładów na remonty w przyszłości. 

Negatywnie Izba ocenia niewykonywanie decyzji PINB w zakresie wyłączenia budynków lub 
ich części z użytkowania objętych rygorem natychmiastowej wykonalności, z uwagi na 
ochronę zdrowia i życia ludzkiego oraz podział zamówień w celu ominięcia przepisów 
ustawy PZP. 

 

5. Badania sondażowe 

5.1. Równolegle z kontrolą NIK, Uniwersytet Śląski w Katowicach prowadził na zlecenie Izby 
badanie sondażowe Ocena zadowolenia bycia mieszkańcem Bytomia mieszkańców Miasta. 
Uzyskane wyniki badań potwierdziły, że zdecydowana większość mieszkańców biorących 
udział w badaniu wyraziła zadowolenie z bycia mieszkańcem Bytomia.. Poziom 
zadowolenia z zamieszkiwania w Bytomiu był zróżnicowany w zależności od płci243, wieku244 
i dzielnicy zamieszkania245 ankietowanych. 
Mimo deklarowanej satysfakcji z zamieszkiwania w Bytomiu, ankietowani ocenili warunki 
życia w mieście bardzo krytycznie, wyrażając jednocześnie przekonanie, że w nieodległych 
miastach żyje się lepiej. Ankietowani byli jednomyślni w ocenie warunków pracy w Bytomiu 
na tle okolicznych miast246, co pozwala wnioskować o tym, że byli świadomi trudnej sytuacji 
na lokalnym rynku pracy. Aktywność zawodowa jest czynnikiem wpływającym na ocenę 
warunków pracy w Bytomiu na tle okolicznych miast247. Odsetek osób, które krytycznie 
oceniają te warunki rośnie wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia ankietowanych. 
Pewne różnice w ocenach warunków pracy w Bytomiu obserwuje się wśród mieszkańców 
poszczególnych dzielnic248. Respondenci bezapelacyjnie jako najlepszą dzielnice do 

                                                      
243 Kobiety prezentowały nieco niższy poziom zadowolenia niż mężczyźni. 
244 W wyróżnionych ze względu na wiek kategoriach badanych, największy odsetek osób deklarujących zadowolenie 
z zamieszkiwania w Bytomiu zaobserwowano wśród badanych poniżej 35 roku życia, zaś najmniej usatysfakcjonowani byli 
ankietowani w wieku 35-44 lata. 
245 Największy odsetek respondentów deklarujących zadowolenie z mieszkania w Bytomiu odnotowany został 
w Miechowicach, najmniejszy zaś – w dzielnicy Bobrek. 
246 Formułowali na ogół negatywne opinie na ten temat. 
247 Osoby nieaktywne zawodowo: seniorzy oraz – w pewnym zakresie – osoby młode, do 24 roku życia formułują na ten temat 
opinie mniej krytyczne, aniżeli ci, którzy są czynni zawodowo. 
248 Najmniej krytyczne oceny formułują mieszkańcy grupy dzielnic Sucha Góra-Stolarzowice-Górniki, natomiast najbardziej 
negatywne opinie należały do mieszkańców Śródmieścia. 
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zamieszkania wskazali Miechowice249. W grupie najgorszych dzielnic zdecydowanie 
pierwsze miejsce zajął Bobrek, który skoncentrował więcej niż 50% wszystkich głosów250. 
Ocena poziomu działalności władz miejskich wypadła niekorzystnie, a 55% respondentów 
wskazała, że władze robią niewiele, aby rozwiązać problemy w mieście251. Z kolei 16% 
pytanych stwierdziło, że władze nic nie robią. Odpowiednio pozytywnych opinii mówiących, 
że władze robią dosyć dużo lub wszystko co w ich mocy, aby rozwiązać istniejące problemy 
było 22%. Bytomianie najbardziej pozytywnie postrzegają elementy infrastrukturalne252, 
przestrzenne253 i usługowe254. Najbardziej nielubianymi elementami w mieście były aspekty 
przestrzenne255 oraz problemy społeczne256.  

Wyniki badań (zdaniem ich autorów) pozwoliły na przedstawienie m.in. następujących 
wniosków: 

- Mieszkańcy mieli wiele zastrzeżeń do niewłaściwego zarządzania Miastem, 
marnotrawstwa oraz działania różnych instytucji. 

- Bytom nie posiadał jednej charakterystycznej cechy, która jednoznacznie kojarzyłaby się 
z Miastem257. Zatem jest to wyzwanie dla władz Miasta na przyszłość, aby zastanowić się 
jaki element Miasta mógłby stać się jego pozytywnym wyróżnikiem258. 

- Problematyczne kwestie w przestrzeni Miasta to w szczególności: tworzenie nowych 
miejsc pracy, stan dróg, chodników i ścieżek rowerowych, poziom bezpieczeństwa 
mieszkańców, estetyka i czystość w mieście. Są one jednocześnie postrzegane jako 
problemy niezwłocznie wymagające podjęcia działań. 

- W rankingu problemów społecznych stworzonym na podstawie opinii bytomian pierwsze 
miejsce zajęło bezrobocie259. Prawdopodobne jest, że kolejne problemy, określane przez 
badanych jako istotne, są konsekwencjami trudnej sytuacji na rynku pracy, których skala 
jest w dużej mierze determinowana bezrobociem. Do grupy problemów, które oceniane są 
jako mniej ważne w mieście zaliczono narkotyki, trudną sytuację osób starszych, przemoc 
w rodzinie i niepełnosprawność. 

 W raporcie z badania ponadto zawarto m.in. następujące konkluzje: (…) zły, a wręcz 
patologiczny rynek pracy powoduje, że osoby żyjące z pomocy społecznej nie mają 
realnego bodźca do podjęcia pracy, gdyż potencjalny (niewielki) dochód może ograniczyć 
wielkość pomocy społecznej, lecz z drugiej strony nie zmienni zasadniczo ich położenia. 
W tej sytuacji część osób przyjmuje postawę dopasowania się do sytemu zapomóg. 
Pracujący respondenci często wskazują, że irytuje ich postawa młodych ludzi posiadających 
wiele dzieci, którzy wręcz za naiwność życiową poczytują podjęcie nisko płatnej pracy, kiedy 
można żyć bez obowiązków z zasiłków. (…) Respondenci precyzyjnie zidentyfikowali 
najbardziej problemowe obszary Miasta, wskazując na Bobrek i Karb. Te dzielnice jednak 
bardzo istotnie różnią się miedzy sobą. O ile w Bobrku problemy przestrzenne potwierdzają 
się również w sferze społeczno-ekonomicznej, poprzez bardzo niskie dochody, wysokie 
natężenie bezrobocia, duży odsetek osób objętych pomocą społeczną, o tyle w Karbiu 
słynącym z rozpadających się budynków nie stwierdzono aż takiego natężenia problemów 
społecznych. (…) W przypadku Karbia rewitalizacja techniczna, może okazać się 
skuteczna, gdy to samo działanie w Bobrku nie da pozytywnego efektu bez zmiany tkanki 
społecznej. W tej części Miasta praca z ludźmi zmieniająca ich mentalność i styl życia, 
dążąca do ich ekonomicznego usamodzielnienia musi stanowić podstawowe działanie. 

                                                      
249 W pierwszej trójce znalazły się jeszcze Szombierki i Stroszek, z kolei Śródmieście spadło na czwarte miejsce. 
250 Drugie miejsce zajął Karb. Mniejszą, choć również znaczną liczbę negatywnych wskazań odnotowało Śródmieście 
i Rozbark. 
251 Najbardziej krytycznie działania samorządu lokalnego oceniły osoby z wyższym wykształceniem. 
252 Parki, tereny zielone oraz bytomski rynek i stare odnowione kamienice. 
253 Kulturę i rozrywkę, zwłaszcza imprezy ogólnomiejskie, występy tzw. kultury masowej. 
254 Handel. 
255 Ogólnego nieporządku, zaniedbanych kamienic, jak również nieestetycznych bytomskich bram i śmietników, pustostanów, 
bocznych ulic. 
256 Bieda, bezdomność, bezrobocie, patologie (także wśród dzieci i młodzieży), wandalizm, chuligaństwo, alkoholizm i niski 
poziom kultury osobistej mieszkańców. 
257 Około 23% respondentów nie potrafiło odpowiedzieć na pytanie, co najbardziej lubią w Bytomiu. 
258 Charakterystycznym logo identyfikującym Bytom na tle innych miast GZM i rozpoznawalnym przez samych mieszkańców. 
259 Wśród innych problemów, które zostały przez indagowanych uznane za ważne wymienić trzeba: alkoholizm, ubóstwo, 
bezdomność, wandalizm i chuligaństwo, kradzieże i włamania oraz zły stan mieszkań i domów. 
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Wypływa z tego wniosek, że nie w każdym z miejsc pozytywne rozwiązanie zależy tylko od 
wysokości przeznaczonych na ten cel środków. Jednakże uznajemy, że największy problem 
tkwi w Śródmieściu oraz w dzielnicy Rozbark i w mniejszym stopniu w Łagiewnikach. 
Występujące tam trudności, nie przybierają aż tak wysokiego natężenia jak na wcześniej 
wspominanym Bobrku, natomiast skala wielkości tych dzielnic zarówno w sensie 
przestrzennym, jak i demograficznym powoduje, że wymiar potrzebnych tam nakładów, jak 
i działań prewencyjnych jest znacznie większy. (…) Reasumując, wyniki przeprowadzonych 
badań sondażowych w bardzo wysokim stopniu zbieżne są z zestawieniami danych 
statystycznych. (…) Pozwala to stwierdzić, że wyrażone subiektywne odczucia społeczne 
mają swe potwierdzenie w faktach mierzalnych. Podsumowując stopień zadowolenia 
mieszkańców Bytomia jest stosunkowo wysoki, jak na bardzo złożone problemy społeczno-
gospodarcze Miasta. Natomiast skala zidentyfikowanych problemów jest ogromnym 
wyzwaniem, od którego może zależeć dalszy rozwój Miasta. 

(dowód: akta kontroli str. 1084) 

 

IV. Uwagi i wnioski 
W dniu 17 lipca 2015 r. kontrolerzy poinformowali na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli260 Prezydenta o stwierdzonym w trakcie 
oględzin zagrożeniu życia i zdrowia ludzkiego w budynkach261, w których przebywali 
lokatorzy, pomimo, że objęte one były decyzjami PINB o ich wyłączeniu z użytkowania. 

W dniu 20 lipca 2015 r. kontrolerzy poinformowali PINB na podstawie ww. przepisu 
o stwierdzonym bezpośrednim zagrożeniu dla życia i zdrowia ludzkiego, w przypadku 
opuszczonych budynków262 nie będących własnością Miasta w dzielnicy Bobrek, 
polegającym na braku należytych zabezpieczeń i ostrzeżeń przed nieuprawnionym 
dostępem osób postronnych.  

W obu przypadkach zwrócono się o podjęcie natychmiastowych działań mających na celu 
usunięcia ww. niebezpieczeństwa. 

 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

1. Podjęcie działań w celu zapewnienia monitoringu stopnia wdrożenia 
dokumentów strategicznych Miasta. 

2. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców budynków dla których PINB wydał 
decyzje dotyczące ich wyłączenia z użytkowania. 

 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

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

                                                      
260 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096, zwana dalej ustawą o NIK. 
261 Przy ul. Piłsudzkiego 10, Piekarskiej 26 oraz Żeromskiego 1. 
262 Przy ulicy Olszewskiego 14, Żwirowa 8 i Jochymczyka 2. 
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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. 

 

Katowice, dnia 11 września 2015 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler 
 

Marta Florczykiewicz-Cymara 
st. inspektor kontroli państwowej 

 

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

 

 
  
  

 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


