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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/005 – Wykonywanie przez gminy zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Kontroler Artur Stekla, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/205/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, REGON: 
000515661 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jacek Krywult, Prezydent Miasta Bielska-Białej2 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 
W latach 2015 – 2018 (I półrocze), Gmina Bielsko-Biała4 stworzyła odpowiednie 
warunki organizacyjno-prawne związane z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym. 
W szczególności opracowano i przyjęto Programy gospodarowania zasobem 
mieszkaniowym Gminy na lata 2013-20175 i na lata 2018-20226 oraz Zasady 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy7. 
Dokumenty te spełniały wymagania określone w  ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego8. Opracowano również i przyjęto szczegółowe zasady ponoszenia 
odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez jednostki 
gminne. 

Kierunki zmian zachodzących w mieszkaniowym zasobie Gminy na przestrzeni lat 
objętych kontrolą były zgodne z założeniami określonymi w  Programach z 2013 r. 
i 2017 r. w zakresie dotyczącym liczby mieszkań komunalnych i lokali socjalnych.  

Wysokość środków wydatkowanych na gospodarkę mieszkaniową Gminy w latach 
2015-2017 była mniejsza (odpowiednio o: 1,3%, 10,4% i 20,7%) od kwot wydatków 
przewidzianych w Programie z 2013 r. Ponadto na inwestycje w gminny zasób 
mieszkaniowy wydatkowano również mniejsze kwoty niż zaplanowano w ww. 
dokumencie (o: 6,6% w 2015 r. i 72,8% w 2016 r.) i w budżecie Miasta (odpowiednio 
o: 8,1% i 30,7%).  

                                                      
1 Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2018 r. lub do czasu zakończenia kontroli w dnia 14 września 
2018 r. oraz zdarzeń sprzed 2015 r. mające wpływ na kontrolowaną działalność. 
2 Od dnia 1 grudnia 2014 r. 
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. W niniejszym wystąpieniu zastosowano ocenę opisową. 
4 Miasto na prawach powiatu, zwane dalej Gminą lub Miastem. 
5 Uchwałą nr XXXII/781/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 czerwca 2013 r., zwany dalej Programem z 2013 r. 
6 Uchwałą nr XXXV/650/2017 Rady z dnia 21 czerwca 2017 r., zwany dalej Programem z 2017 r. 
7 Uchwałą nr XXVI/792/2004 Rady z dnia 16 marca 2004 r., zwane dalej Zasadami wynajmowania lokali. 
8 Dz. U. z 2018  r. poz. 1234, ze zm., zwanej dalej ustawą o ochronie praw lokatorów . 
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Nie zapewniono jednak rzetelnego i skutecznego nadzoru nad działalnością zakładu 
budżetowego Miasta zarządzającego gminnym zasobem mieszkaniowym – 
Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej9, o czym świadczą  
nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli NIK przeprowadzonej w tej 
jednostce, dotyczące nierzetelnie prowadzonych książek obiektu budowlanego  
oraz dokumentacji stanowiącej podstawę wpisów do tych książek; przeprowadzenia 
w 2016 r. trzech rocznych przeglądów technicznych przez osobę nieposiadającą 
wymaganych uprawnień zawodowych oraz opóźnień lub niewykonania remontów 
zalecanych w  protokołach kontroli technicznej  czterech budynków.  
Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa Urzędu nie sporządzał sprawozdań 
z  realizacji uchwały w sprawie Zasad wynajmowania lokali oraz sprawozdań 
z wykonania Programu z 2013 r. i Programu z 2017 r., do czego był zobowiązany na  
podstawie §23 ust. 1 załącznika do Zarządzenia Prezydenta Miasta10 z dnia 27 lipca 
2012 r. w sprawie zasad tworzenia, nadzorowania i wykonywania aktów prawnych 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej i Prezydenta Miasta Bielska-Białej oraz sprawozdań 
z ich realizacji. W ramach nadzoru i kontroli Wydział ten nie weryfikował także 
danych przedstawianych przez ZGM w sprawozdaniach z wykonania Programów, 
skutkiem czego sprawozdanie Gminy za I półrocze 2018 r. z wykonania Programu 
z 2017 r. było nierzetelne. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. W okresie objętym kontrolą w Gminie obowiązywały przyjęte uchwałami  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej11 Program z 2013 r. i obowiązujący aktualnie 
Program z 2017 r. Za opracowanie projektów ww. Programów odpowiadał ZGM.  
Programy zawierały wymagane art. 21 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów  
elementy: 
− prognozy dotyczące wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego 

gminy w poszczególnych latach12; 
− analizy potrzeb oraz planów remontowych (w ujęciu wartościowym 

i rodzajowym) i modernizacji13 wynikających ze stanu technicznego budynków 
i lokali mieszkalnych, przewidzianych do przeprowadzenia w kolejnych latach 
przez ZGM; 

− planowaną liczbę lokali do sprzedaży (i całych budynków mieszkalnych  
i mieszkalno-użytkowych) w latach objętych ww. Programami; 

− zasady polityki czynszowej Gminy oraz warunki obniżania czynszu14; 
− źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach objętych Programami; 
− wysokość przewidzianych w kolejnych latach wydatków Gminy na utrzymanie 

zasobu mieszkaniowego15; 

                                                      
9 Zwanym dalej Zakładem lub ZGM. 
10 Nr ON.0050.1629.2012.ON.RM. 
11 Zwanej dalej Radą. 
12 W tym z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale. 
13 M.in. nadbudów budynków i adaptacji na cele mieszkalne; dachów i instalacji wewnętrznych. 
14 W stosunku do najemców o niskich dochodach. Część zapisów uchwalonego Programu z 2013 r. (§32 ust. 2 i 3) 
dotyczących obniżek czynszu została zakwestionowana w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Śląskiego z 2 sierpnia  
2013 r. i została uznana jako nieważne.  
15 Z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków w wchodzących  
w skład zasobu, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których Gmina była jednym ze współwłaścicieli  
(we wspólnotach) oraz wydatki inwestycyjne. 
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− opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem16. 

 (dowód: akta kontroli str. 4-38, 145-150) 

1.2. W okresie objętym kontrolą w Gminie obowiązywały17 Zasady wynajmowania 
lokali przyjęte uchwałą Rady z 16 marca 2004 r.18. W dniu 19 czerwca 2018 r. Rada 
uchwaliła nowe Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Miasta Bielska-Białej19, które weszły w życie w dniu 13 lipca 2018 r.  
Za opracowanie projektów Zasad wynajmowania lokali odpowiadał ZGM. Zasady 
z 2004 r. zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów (…) określały 
m.in.: 
− wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem 

lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego oraz 
maksymalną wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającej 
zastosowanie obniżek czynszu;  

− warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy; 
− kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy 

najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego; 
− warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego 
zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach; 

− tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali oraz sposób 
postępowania Gminy w zakresie poddawania tych spraw kontroli społecznej 
(opracowywania, weryfikacji i upubliczniania list wynajmu lokali); 

− kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 
80 m220; 

− sposób postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu 
opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły  
po śmierci najemcy.  

Zasady wynajmowania lokali uchwalone w 2018 r. również zawierały wszystkie 
elementy określone w art. 21 ust. 3 ustawy o mieszkaniowym zasobie gminy.  

 (dowód: akta kontroli str. 39-103; 116-121, 145-150, 279-280, 331-332) 

1.3. Realizując nadzór nad jednostkami zarządzającymi gminnym zasobem 
mieszkaniowym w zakresie wykonywania przez nie obowiązków Gmina 
podejmowała następujące działania: 
a) Skarbnik Miasta pozyskiwał od ZGM: 

− sprawozdania opisowe do rocznych sprawozdań RB-30S Zakładu21 
zawierające niezbędne informacje22; 

− wyjaśnienia na temat występowania należności wymagalnych ZGM; 
                                                      
16 M.in. na temat przewidzianych przekwaterowaniach najemców w związku z planowaną sprzedażą budynków lub remontami 
budynków i lokali; o planowanej aktualizacji bazy danych o liczbie i stanie zasobu, połączonej z weryfikacją umów  
z najemcami; o planowanym zwiększeniu lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych; o kontynuowaniu windykacji 
należności czynszowych i wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z lokalu; o planowanym zwiększeniu wykorzystania 
istniejących zasobów do osiągania celów pomocy społecznej. 
17 Do 12 lipca 2018 r. 
18 Ze zmianami wynikającymi z uchwał Rady nr: X/184/2007 z 5 czerwca 2007 r., XXXIX/929/2014 z 25 lutego 2014 r.  
i XXIV/449/2016 z 20 grudnia 2016 r. 
19 Uchwała nr XLII/839/2018,  
20 W których wskazano, że lokale takie mogą być oddawane w najem: rodzinom prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe 
składające się co najmniej z 6 osób, lub z co najmniej z 4 osób, jeżeli umowa najmu zawierana jest w wyniku zamiany lokali 
albo osobom fizycznym lub prawnym po rozstrzygnięciu ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie 
decyzji Prezydenta Miasta. 
21 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych. 
22 O prowadzonej działalności statutowej, liczbie zatrudnionych osób, realizacji budżetu w zakresie przychodów i wydatków, 
pozyskanych i wykorzystanych dotacjach przedmiotowej i celowej, stanie środków obrotowych, dane o zasobach 
mieszkaniowych i użytkowych oraz dane o strukturze wiekowej zarządzanych budynków. 
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− rozliczenia dotacji przedmiotowych stanowiącej dopłatę Gminy do 1 m2 
remontowanej powierzchni lokali i dotacji celowych (na zadania 
inwestycyjne) przyznanych z budżetu Miasta wraz z informacjami opisowymi.  

(dowód: akta kontroli str. 171-242) 

b) Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa Urzędu23 pozyskiwał od ZGM informacje na 
temat mienia oraz na temat realizacji wyroków sądowych przyznających 
uprawnionym osobom prawo do lokalu socjalnego z zasobów Gminy. 
Wydział ten nie sporządzał sprawozdań z  realizacji uchwały w sprawie Zasad 
wynajmowania lokali, a także sprawozdań z realizacji Programu z 2013 r.  
i Programu z 2017 r., co szczegółowo opisano poniżej, w sekcji „Ustalone 
nieprawidłowości”. 

(dowód: akta kontroli str. 243-278, 431-487, 570-572) 

c) Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu w styczniu i lutym 2018 r. 
przeprowadził w Zakładzie kontrolę windykacji i umorzeń należności tej jednostki 
w roku 2017. W jej wyniku Prezydent Miasta zarządzeniem z 23 marca 2018 r. 
zobowiązał Dyrektora ZGM m.in. do:  
− uaktualnienia Instrukcji windykacji należności pieniężnych z 2002 r.;  
− niezwłocznego podejmowania działań windykacyjnych w sytuacjach zaistniałych 

opóźnień w płatnościach rat zaległych należności, zgodnie z zapisem ugody 
ratalnej;  

− rozważenia zasadności formalnego ujęcia szczegółowych zasad ponownego 
nawiązywania umów z osobami i podmiotami zalegającymi wcześniej 
z płatnościami czynszowymi, warunkujących zawarcie umowy od wcześniejszej 
spłaty zaległości;  

− składania wniosków o uruchomienie środków budżetowych związanych 
z realizacją dotacji przedmiotowych i celowych przyznanych Zakładowi zgodnie 
z zasadami uruchamiania środków budżetowych24 w wysokości i terminach 
wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz do złożenia 
Wydziałowi Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu, w terminie do 15 lipca 
2018 r. informacji o realizacji niniejszego zarządzenia.  

(dowód: akta kontroli str. 151-170) 

W dniu 16 lipca 2018 r. Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu otrzymał 
sprawozdanie ZGM zawierające szczegółową informację o realizacji wszystkich 
zaleceń i wniosków pokontrolnych.  

 (dowód: akta kontroli str. 431-487) 

Prezydent Miasta lub Rada uczestniczyli w rozpatrywaniu skarg na działanie 
Zakładu i postępowanie jego pracowników bądź na Prezydenta i działanie Urzędu, 
w zakresie gospodarki mieszkaniowej. Ponadto Komisja Gospodarki Miejskiej 
i Mieszkalnictwa Rady uczestniczyła w opiniowaniu wniosków z zakresu gospodarki 
mieszkaniowej.  

(dowód: akta kontroli str. 122-144, 246-248) 

Ustalone nieprawidłowości 

                                                      
23 Który zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu odpowiadał za sprawowanie nadzoru 
funkcjonalnego nad działalnością ZGM. Do zakresu działania ww. Wydziału należy m.in. prowadzenie spraw związanych  
z gospodarką mieszkaniową poprzez współudział w tworzeniu i realizacji polityki mieszkaniowej poprzez przygotowanie 
terenów (…) i sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem zarządu nieruchomościami będącymi w zasobach 
Gminy (i Miasta na prawach powiatu) oraz Skarbu Państwa.  
24 Wynikającymi z przepisów Rozdziału 4 Zarządzenia nr ON.0050.951.2015.DB Prezydenta Miasta z 14 grudnia 2015 r. 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania budżetu miasta Bielska-Białej (ze zmianami). 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Urzędu nie zapewnił realizacji  
obowiązku nałożonego na ten Wydział w §23 ust. 1 Zasad tworzenia, wykonywania 
i nadzorowania aktów prawnych Rady i Prezydenta Miasta Bielska-Białej, 
porozumień oraz sporządzania sprawozdań, stanowiących załącznik do 
Zarządzenia Prezydenta Miasta25 z dnia 27 lipca 2012 r., nie sporządzał i nie 
przekazywał Wydziałowi Organizacji i Nadzoru półrocznych sprawozdań z realizacji 
uchwały Rady z 16 marca 2004 r. w sprawie Zasad wynajmowania lokali oraz 
z realizacji Programu z 2013 r. i Programu z 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 410-487) 

Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Urzędu wyjaśniła   
m.in., że uchwała w sprawie Zasad wynajmowania lokali reguluje kwestie dotyczące 
zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, w tym także tryb 
postępowania w sprawach związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych 
członków wspólnoty samorządowej i jest realizowana przez ZGM. W związku z tym 
projekt tej uchwały został przygotowany przez ZGM i to ta jednostka, zgodnie 
z przywołanym zarządzeniem Prezydenta Miasta i Statutem ZGM, przygotowuje 
i składa sprawozdania Prezydentowi.  

(dowód: akta kontroli str. 488-491) 

NIK zwraca uwagę, że Prezydent Miasta stosownie do art. 33 ust. 1 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym26 oraz §2 ust. 1 Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu27, realizuje zadania przy pomocy podległego mu Urzędu. 
W §23 ust. 1 ww. Regulaminu Organizacyjnego podano, że to Wydziały Urzędu 
sporządzają sprawozdania z realizacji uchwał Rady oraz sprawozdania 
z działalności Prezydenta28. W §33 ust. 1 pkt 5 lit. c Regulaminu Organizacyjnego 
wskazano, że do zadań naczelników wydziałów w Urzędzie w zakresie realizacji  
ich zadań merytorycznych należy m.in. zapewnienie właściwej realizacji zadań 
wynikających z uchwał Rady, zarządzeń i poleceń Prezydenta Miasta. Z tego 
względu  to Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa był obowiązany do 
opracowywania ww. sprawozdań na podstawie zweryfikowanych  i zagregowanych 
danych pozyskiwanych od ZGM oraz od innych jednostek i komórek 
organizacyjnych Gminy dysponujących lokalami z jej mieszkaniowego zasobu.  

(dowód: akta kontroli str. 39-53, 367 - 385, 556-574 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze. 

2. Zasób i gospodarowanie mieszkaniami komunalnymi 
gminy 

2.1.  Zgodnie z danymi Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa według stanu  
na 1 stycznia 2015 r. Gmina była właścicielem łącznie 6869 lokali mieszkalnych 
wchodzących w skład jej zasobu mieszkaniowego29, z tego: 5983 mieszkań 

                                                      
25 Nr ON.0050.1629.2012.ON.RM. 
26 Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. 
27 Wprowadzonego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z 28 września 2010 r. Nr ON-0152/88/10/ON w sprawie 
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, zwanego dalej Regulaminem Organizacyjnym. 
28 Dodatkowo §24 tego Zarządzenia przewidywał, że sprawozdanie z realizacji z uchwał Rady obejmuje wszystkie podjęte 
uchwały począwszy od 1990 roku, które w okresie sprawozdawczym były realizowane. 
29 W rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1234 ze zm.). 
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komunalnych (z czego 5813 było zajętych a 170 było wolnych30); 379 lokali 
socjalnych (360 zajętych i 19 wolnych); 27 pomieszczeń tymczasowych (osiem 
zajętych i 19 wolnych); dwóch wolnych lokali zamiennych; trzech zajętych mieszkań  
chronionych przeznaczonych łącznie dla 15 osób31, 472 lokali stanowiących tzw. 
pustostany32, trzech lokali zamieszkiwane przez innego współwłaściciela. 
ZGM gospodarował 6835 lokalami (tj. 99,51%), a za zarządzanie pozostałymi  
34 lokalami odpowiadały: Miejski Zarząd Oświaty (26 lokali), Wydział Mienia 
Gminnego i Rolnictwa Urzędu (sześć lokali, w tym pięć będących pustostanami)  
i Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Bielsku-Białej (dwa lokale).  
Na koniec czerwca 2018 r. liczba lokali mieszkalnych należących do Gminy Bielsko-
Biała zmniejszyła się do 6552 (o 4,6%), z tego: 5695 lokali komunalnych33 (5365 
zajętych i 330 wolnych34); 275 lokali socjalnych35 (247 zajętych i 28 wolnych);  
31 pomieszczeń tymczasowych36 (22 zajęte i dziewięć wolnych); dziewięć lokali 
przeznaczonych na mieszkania chronione37 przewidziane dla 52 osób (dziewięć 
zajętych i dwa wolne); trzy wolne lokale zamienne38 i jeden lokal zamieszkany przez 
innego niż gmina współwłaściciela; 538 lokali będących pustostanami39. ZGM 
zarządzał łącznie 6530 lokalami (99,7%), Miejski Zarząd Oświaty 15-stoma, Zespół 
Placówek Opiekuńczo Wychowawczych dwoma, a Wydział Mienia Gminnego 
i Rolnictwa Urzędu pięcioma lokalami będącymi pustostanami. 

(dowód: akta kontroli str. 512-514) 

Zgodnie ze Sprawozdaniem z realizacji Programu z 2017 r. sporządzanego  
przez ZGM wg stanu na koniec czerwca 2018 r.40, na  zasób mieszkaniowy  Miasta 
składało się 6495 lokali, tj. o 57 mniej niż wynikało z danych Wydziału Mienia 
Gminnego i Rolnictwa, co zostało szczegółowo opisane w dalszej części 
wystąpienia, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. 

(dowód: akta kontroli str. 479-487) 

Według stanu na 30 czerwca 2018 r., w strukturze wiekowej budynków będących 
własnością Gminy (w zarządzie ZGM i wspólnot mieszkaniowych) dominowały 
obiekty wybudowane w latach: 1900 - 1945 (44,1% budynków ZGM i 43,7% 
budynków wspólnot); przed 1900 r. (31,9 % budynków ZGM i 16,7% budynków 
wspólnot) i w latach 1946-1970 (15,2% budynków ZGM i 32,8% budynków 
wspólnot). Obiekty mieszkalne wybudowane po 1970 r. stanowiły odpowiednio  
8,9% i 6,8% budynków będących w zarządzie ZGM i wspólnot mieszkaniowych.  

(dowód: akta kontroli str. 479-480) 

2.2. Według danych Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa w latach 2015-2018  
(do 17 września) zasób mieszkaniowy Gminy: 

                                                      
30 Jako wolne lokale wykazano te lokale mieszkalne, co do których ustalono zakres prac remontowych niezbędnych  
do wykonania w celu ich udostępnienia osobom umieszczonym na listach wynajmu lokali. 
31 Udostępnionymi jednostkom pomocy społecznej na potrzeby realizacji ich zadań. 
32 Pustostan - puste, niewykorzystywane mieszkanie, często zniszczone, wymagające gruntownego remontu lub renowacji. 
33 Ich liczba spadła o 4,8%. 
34 Wzrost o ok. 94,1% w stosunku do stanu z początku stycznia 2015 r.  
35 Spadek liczby o 27,4%. 
36 Wzrost liczby o 14,8%. 
37 Wzrost liczby o 200%. 
38 Wzrost liczby o 1 lokal (tj. o 50%). 
39 Wzrost liczby o  14,0%. 
40 Z 13 lipca 2018 r. 
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- zwiększył się łącznie o 94 lokale (o 18 w 2015 r.41, 67 w 2016 r.42, cztery  
w 2017 r.43 i pięć w 2018 r.44) oraz uzyskaną w wyniku nabycia spadku w 2016 r.  
1/4 udziału  w dwóch nieruchomościach mieszkalnych,  

- zmniejszył się o 346 mieszkań, z tego 299 lokali mieszkalnych (78 w 2015 r.,  
86 w 2016 r., 56 w 2017 r. i 79 w 2018 r.) sprzedanych na rzecz najemców oraz  
o cztery lokale niezasiedlone będące w dyspozycji mienia Wydziału Mienia 
Gminnego Rolnictwa i 43 pustostany sprzedane w drodze przetargu. 

(dowód: akta kontroli str. 522-527, 533-534, 850-851)   

2.3. W latach objętych kontrolą liczba zarządzanych przez Gminę i jej jednostki 
organizacyjne lokali wchodzących w skład jej zasobu mieszkaniowego różniła się 
(była wyższa) od prognozowanego stanu lokali przyjętego w Programie z 2013 r. 
i w Programie z 2017 r. Różnice te wyniosły odpowiednio: 164 (według stanu  
na początek 2015 r.), 97 (na koniec 2015 r.), 137 (na koniec 2016 r.), 133 (na koniec 
2017 r.) i 48 lokali (według stanu na koniec czerwca 2018 r.). Zatem zmniejszanie 
stanu liczbowego mieszkaniowego zasobu Gminy następowało w tempie 
wolniejszym niż wynikający z założeń określonych w ww. Programach.  

W powyższej sprawie Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że przyczyną tego 
stanu była niższa, łącznie o 170 sztuk, niż zakładana w Programie z 2013 r. liczba 
sprzedanych lokali na rzecz najemców w latach 2015-2017 (o 58 w 2017 r., o 43  
w 2016 r. i o 69 w 2017 r.) Dodatkowo, według Prezydenta Miasta wpływ  
na powyższy stan ma także fakt nabywania lokali w drodze dziedziczenia, gdzie  
ilość spraw spadkowych może być różna w poszczególnych latach.  

(dowód: akta kontroli str. 7, 25, 512, 522-525) 

2.4. W okresie objętym kontrolą liczba lokali należących do Gminy stanowiących 
pustostany uległa zwiększeniu  o 14,0% z 472 lokali na początku 2015 r. do 538 
lokali na koniec I półrocza 2018 r. Na koniec 2015 r., 2016 r. i 2017 r. liczba 
pustostanów była wyższa od stanu z początku 2015 r. odpowiednio o: 45 lokali  
(9,5%) , 131 lokali (27,8%) i 99 lokali (21%). Udział pustostanów w ogólnej liczbie 
lokali zarządzanych przez Zakład w latach 2015-2016 ulegał zwiększeniu i wynosił 
6,9% na początku 2015 r., 7,6% na koniec 2015 r., 8,9% na koniec 2016 r.  
Na koniec 2017 r. i na koniec I półrocza 2018 r. udział ten uległ niewielkiemu 
zmniejszeniu odpowiednio do 8,6% i 8,2%.  
Wzrastała także liczba lokali wolnych (niezasiedlonych): mieszkań komunalnych  
(ze 170 na początku 2015 r. do 330 na koniec I półrocza 2018 r. tj. o 94,1%) oraz 
lokali socjalnych (odpowiednio z 19 do 28 tj. o 47,4%). 

 (dowód: akta kontroli str. 512) 

Zastępca Prezydenta Miasta  wskazał na następujące przyczyny występowania 
dużej liczby „pustostanów” i lokali wolnych oraz jej wzrostu: 
− niekorzystna charakterystyka zasobu mieszkaniowego, ponieważ większość 

zasobu mieszkaniowego, tj. ponad 76% lokali znajduje się w budynkach 
wybudowanych przed 1945 rokiem45; 

                                                      
41 9 lokali w wyniku zakończenia przebudowy budynku przy ul. Jaskrowej 11, 8 lokali w wyniku zamiany ze Skarbem Państwa 
nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 20, 20a i 20b i 1 lokal w wyniku wydania decyzji komunalizacyjnej nieruchomości przy  
ul. Sobieskiego 415c. 
42 47 lokali w wyniku ukończenia budowy budynku przy ul. Jaskrowej 13, 1 lokal w wyniku zamiany dot. nieruchomości przy  
ul. Zamkowej 2, 3 lokale w wyniku zniesienia współwłasności nieruchomości przy ul. Drzymały 6, 6 lokali w wyniku nabycia 
spadku i komunalizacji nieruchomości przy ul. Jaracza 3, 1 lokal (przy ul. Wyzwolenia 41/7) w wyniku nabycia spadku i 9 lokali 
w wyniku wydanej decyzji komunalizacyjnej nieruchomości przy ul. Orkana 10a. 
43 2 lokale w wyniku nabycia spadku (ul. Stalowa 41/1 i Sobieskiego 140 – budynek mieszkalny) i 2 lokale w wyniku 
komunalizacji nieruchomości przy ul. Zakątnej 16a. 
44 W wyniku zakończenia przebudowy i remontu budynku przy ul. Krasińskiego 20c. 
45 W tym część w budynkach znajdujących się w rejestrze zabytków, co zdaniem Zastępcy Prezydenta często uniemożliwia 
przeprowadzenie remontu z uwagi na wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
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− niekorzystny rozkład pomieszczeń46 i stosunek powierzchni użytkowej  
do mieszkalnej47 oraz niski standard48 odzyskiwanych lokali. W związku z tym, 
zdaniem ww. osoby część z tych lokali, nawet po wykonaniu kosztownego 
remontu, nie będzie spełniała oczekiwań osób oczekujących na lokal 
mieszkalny; 

− uzależnienie od działań wspólnot mieszkaniowych zarządzających  
częściami wspólnymi nieruchomości, co często utrudnia prowadzenie prac 
inwentaryzacyjnych przewodów kominowych i opóźnia rozpoczęcie remontów; 

− brak zapotrzebowania na lokale mieszkalne o dużej powierzchni użytkowej49; 
− znaczny wzrost, w latach 2014-2017, liczby przejmowanych lokali mieszkalnych 

na skutek naturalnego ruchu ludności, eksmisji, porzuceń lokali i wypowiedzenia 
umowy przez najemców50; 

− wzrost cen na rynku usług budowlanych niezbędnych do remontu pustostanów 
w roku 2017 oraz szerszy zakres prac remontowych co w efekcie zaowocowało 
spadkiem liczby wyremontowanych pustostanów w 2017 r. (do 154 lokali)  
w porównaniu do lat 2015-2016 (191 i 194 lokale), pomimo przeznaczenia na 
remonty środków finansowych w zbliżonej wysokości51.  

(dowód: akta kontroli str. 522-527, 535-545) 

2.5. W sprawie planów Gminy wobec dużej liczby lokali będących pustostanami 
Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że w ostatnich kilkunastu miesiącach podjęte 
zostały następujące działania w celu zmniejszenia ich liczby: 
− przeznaczanie dużo większych środków finansowych na remonty pustostanów  

i podnoszenie ich standardu; 
− przeznaczenie środków finansowych na wykonywanie dokumentacji 

projektowych oraz remontów w budynkach umożliwiających rozpoczęcie 
remontów pustostanów w okresach późniejszych; 

− wykonywanie remontów kompleksowych i przebudowy całych budynków, w celu 
dostosowania standardów lokali do współczesnych potrzeb; 

− przeznaczenie części lokali o dużej powierzchni (powyżej 80 m2) do remontu  
na koszt przyszłego najemcy z możliwością obniżenia czynszu najmu  
w trakcie trwania umowy, co umożliwia §36 ust. 2 obecnie obowiązujących 
Zasad wynajmowania lokali;  

− przeznaczenia części pustostanów52 na lokale użytkowe lub pomieszczenia 
gospodarcze. 

Według Zastępcy Prezydenta Miasta, powyższe działania mają w 2018 r. przynieść 
efekt w postaci wyremontowania ponad 200 pustostanów.  

(dowód: akta kontroli str. 522-527) 

2.6. Liczba gospodarstw domowych (osób) oczekujących na uzyskanie lokalu 
z gminnego zasobu mieszkaniowego w ciągu 3-letniego okresu objętego kontrolą 
zmalała z 119453 (z tego: 862 gospodarstw oczekujących na mieszkanie komunalne; 
331 oczekujących na lokal socjalny i jedno oczekujące na pomieszczenie 

                                                      
46 Przechodnie pokoje, wspólne korytarze dla kilku lokali, pomieszczenie wc poza lokalami. 
47 Duże przedpokoje. 
48 Ogrzewanie piecowe, brak łazienek w lokalach, brak przewodów wentylacyjnych, wilgoć. 
49 Tj. ponad 100 m2. 
50 92 lokale w 2014 r., 144 w 2015 r., 207 w 2016 r. i 268 w 2017 r. 
51 13 503,2 tys. zł w 2015 r., 12 906,2 tys. zł w 2016 r. i 13 140,9 tys. zł w 2017 r. 
52 Nienadających się do zasiedlenia w świetle aktualnie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. 
53 Według stanu na początek stycznia 2015 r. 
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tymczasowe) do 75554 (w tym: 619 oczekujących na mieszkanie komunalne55;  
130 oczekujących na lokal socjalny56 i sześcioro na pomieszczenie tymczasowe57).  

(dowód: akta kontroli str. 520) 

2.7. Stosownie do wymogu wynikającego z art. 21 ust. 3 pkt 5 ustawy 
o mieszkaniowym zasobie gminy, Rada w uchwalonych zasadach wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy wprowadziła  
m.in. następujące zapisy mające służyć poddawaniu kontroli społecznej spraw 
związanych z najmem tych lokali: 
− konieczność uzyskania przez Prezydenta Miasta opinii właściwej merytorycznie 

komisji Rady w sprawie odstępstwa od podstawowej zasady, że lokale 
stanowiące ww. zasób są przeznaczone przede wszystkim na wynajem  
dla rodzin o niskich dochodach i nie mających zaspokojonych potrzeb 
mieszkaniowych oraz na lokale zamienne i socjalne; 

− wynajmowanie osobom fizycznym lub prawnym lokali mieszkalnych 
o powierzchni przekraczającej 80 m2 po rozstrzygnięciu ustnego przetargu 
nieograniczonego przeprowadzonego za zgodą Prezydenta Miasta i po 
zasięgnięciu opinii właściwej merytorycznie komisji Rady; 

− obowiązek okresowego tworzenia przez ZGM, po pozytywnej weryfikacji 
formalnej wniosków osób o wynajem, list wynajmu mieszkań i lokali; 

− możliwość udziału przedstawicieli właściwej merytorycznie komisji Rady  
w pracach ww. zespołu: m.in. w powtórnej weryfikacji wniosków osób i ich oceny 
punktowej; 

− obowiązek podawania projektu i ostatecznej listy wynajmu mieszkań  
do publicznej wiadomości oraz danych osobowych osób, z którymi zostaną 
zawarte umowy najmu po zatwierdzeniu listy przez Prezydenta Miasta. 

Za organizację spraw związanych z rozpatrywaniem i załatwianiem wniosków 
o najem lokali odpowiada ZGM. 

(dowód: akta kontroli str. 39-70, 116-121) 

 (dowód: akta kontroli str. 521, 531-532) 

2.8. W okresie objętym kontrolą do Urzędu wpłynęły dwie skargi od obywateli 
dotyczących nieprzydzielenia im przez ZGM lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego 
zasobu Gminy (w 2016 r.) oraz jedna skarga dotycząca niewyrażenia zgody na 
zamianę zajmowanego lokalu mieszkalnego na inny (także z 2016 r.). W wyniku 
przeprowadzonych przez Prezydenta Miasta lub Radę postępowań wyjaśniających 
w sprawie ich rozpatrzenia (z udziałem ZGM), wszystkie skargi zostały uznane  
za bezzasadne. Powodem podjęcia tych decyzji było ustalenie, że: wniosek  
o przydział lokalu nie został uzupełniony o niezbędne dokumenty; wniosek  
o przydział lokalu zawierał nieaktualne lub nieprawdziwe informacje o miejscu 
faktycznego zamieszkiwania rodziny skarżącego oraz fakt posiadania znacznego 
i niespłacanego zadłużenia z tytułu czynszu za dotychczas wynajmowany lokal 
mieszkalny.  

(dowód: akta kontroli str. 122-143) 

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

W Sprawozdaniu z realizacji Programu z 2017 r., wg stanu na koniec czerwca 
2018 r., przedstawione zostały nierzetelne dane.  

                                                      
54 Na dzień 1 stycznia 2018 r. 
55 Spadek o 243 tj. o 28,19%. 
56 Spadek o 201 tj. o 60,73%. 
57 Wzrost o 5.  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Zgodnie z ww. sprawozdaniem wg stanu na koniec czerwca 2018 r.58, na  zasób 
mieszkaniowy  Miasta składało się 6495 lokali, tj. o 57 mniej niż faktyczna wielkość 
zasobu mieszkaniowego Gminy wykazana przez Urząd, obejmująca lokale 
zarządzane przez ZGM, Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa Urzędu, Miejski 
Zarząd Oświaty i Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Bielsku-Białej. 

(dowód: akta kontroli str. 479-487, 512) 

Przyczyną powyższej rozbieżności było niesporządzenie w imieniu Gminy 
sprawozdań z wykonania Programów z 2013 r. i 2017 r. przez Wydział Mienia 
Gminnego i Rolnictwa Urzędu (co opisane zostało w sekcji „Ustalone 
nieprawidłowości” rozdziału 1 niniejszego wystąpienia).  Ww. sprawozdania były 
bowiem sporządzane przez ZGM (obejmowały tylko dane dotyczące lokali będących 
w zarządzie ZGM) i składane bezpośrednio Sekretarzowi Miasta z pominięciem 
Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa, nie były analizowane i weryfikowane  przez 
ten Wydział i nie były uzupełniane o dane dotyczące lokali Gminy nie będących  
w zarządzie ZGM. Wskutek powyższego sprawozdania  te  nie zawierały danych 
dotyczących wszystkich  lokali będących w zasobie Miasta.  

(dowód: akta kontroli str. 556-572) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze. 

3. Finansowe aspekty gospodarowania gminnym zasobem 
mieszkaniowym 

3.1. W okresie objętym kontrolą łączne kwoty poniesionych wydatków Gminy59  
na utrzymanie jej mieszkaniowego zasobu60 wyniosły 129 580,8 tys. zł, z czego: 
36 637,5 tys. zł w 2015 r.61, 38 119,7 tys. zł w 2016 r.62, 37 920,5 tys. zł w 2017 r.63 
i 16 903,1 tys. zł w I półroczu 2018 r.64.  
Łączne wydatki inwestycyjne Gminy65 poniesione w latach 2015-2018  
(do końca I półrocza) na przebudowę lub powiększenie gminnego zasobu 
mieszkaniowego wyniosły, odpowiednio: 5 603,0 tys. zł66, 1 928,0 tys. zł67,  
217,7 tys. zł68 i 49,3 tys. zł69. 
Łączne wydatki Gminy poniesione w ww. okresie na utrzymanie mieszkaniowego 
zasobu i inwestycje stanowiły odpowiednio 98,7%, 89,6%, 79,3% i 34,5% wydatków 
Gminy przewidzianych na lata 2015-2018 w Programach z 2013 r. i 2017 r. oraz 
odpowiednio 94,4%, 93,2%, 93,7% i 33,4% łącznych wydatków przewidzianych  

                                                      
58 Z 13 lipca 2018 r. 
59 W tym wydatki Urzędu oraz: ZGM, MOPS, ŚDS Podkowa, Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Teatru 
Polskiego w Bielsku-Białej, Miejskiego Zarządu Oświaty i Miejskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. 
60 W tym na: koszty bieżącej eksploatacji (wraz z kwotą podatku od nieruchomości i od dochodowego od osób prawnych); 
koszty remontów (łącznie z budynkami we wspólnotach mieszkaniowych); koszty modernizacji lokali i budynków i na koszty 
zarządu nieruchomościami wspólnymi. 
61 W tym wydatki ZGM w wys. 36 510,2 tys. zł, co stanowiło 99,7% łącznych wydatków Gminy. 
62 W tym wydatki ZGM w wys. 37 944,6 tys. zł, co stanowiło 99,5% łącznych wydatków Gminy. 
63 W tym wydatki ZGM w wys. 37 698,6 tys. zł, co stanowiło 99,4% łącznych wydatków Gminy. 
64 W tym wydatki ZGM w wys. 16 809,5 tys. zł, co stanowiło 99,4% łącznych wydatków Gminy. 
65 W tym wydatki: Wydziału Inwestycji oraz Biura ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich Urzędu i ZGM. 
66 W tym: 4 458,0 tys. zł wydatków Wydziału Inwestycji, 1 079,9 tys. zł wydatków Biura ds. Rewitalizacji (…) i 65,1 tys. zł 
wydatków ZGM. 
67 W tym: 692,0 zł wydatków Wydziału Inwestycji, 1 116,7 tys. zł wydatków Biura ds. Rewitalizacji (…) i 119,3 tys. zł wydatków 
ZGM. 
68 W tym: 141,0 tys. zł wydatków Wydziału Inwestycji, 34,4 tys. zł wydatków Biura ds. Rewitalizacji (…) i 42,3 tys. zł wydatków 
ZGM. 
69 W tym: 2,0 tys. zł wydatków Wydziału Inwestycji, 21,3 tys. zł wydatków Biura ds. Rewitalizacji (…) i 26,0 tys. zł wydatków 
ZGM. 
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do wydatkowania70 w latach 2015-2018 w budżecie Miasta oraz w planach 
finansowych ZGM i Teatru Polskiego w Bielsku-Białej71. 
Gmina, w latach objętych kontrolą przeznaczyła na utrzymanie zasobu 
mieszkaniowego, odpowiednio: 99,6%; 101,4%; 98,6% i 48,9% kwot przewidzianych 
na ten cel w Programach z 2013 i 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 535-545) 

3.2. Udział poniesionych wydatków na utrzymanie mieszkaniowego zasobu Gminy 
i inwestycje w ten zasób  w wykonanych wydatkach ogółem Gminy spadał i stanowił 
w okresie objętym kontrolą, odpowiednio: 6,7% za 2015 r.; 5,1% za 2016 r.; 4,9%  
za 2017 r. i 4,6% (za I półrocze 2018 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 535-555) 

Zaplanowane na 2018 r. wydatki Gminy (w budżecie Miasta oraz planie finansowym 
ZGM i Teatru) w łącznej wysokości 14 042,8 tys. zł na koszty remontów  
w budynkach są niższe o 176,3 tys. zł (1,2%) od kwoty zaplanowanej na ten sam  
cel na 2017 r. Wydatki na koszty modernizacji gminnych lokali i budynków 
zaplanowane na 2018 r. (w planie finansowym ZGM) w kwocie 2 494,0 zł są wyższe 
o 1 173,5 tys. zł (88,9%) od zaplanowanej kwoty na 2017 r., a zaplanowane  
na bieżący rok wydatki inwestycyjne Gminy w zasób mieszkaniowy łącznej 
wysokości 9 374,0 tys. zł są wyższe od wydatków zaplanowanych na ten cel  
w 2017 r. kwoty 660,0 tys. zł72 o 8 714,0 tys. zł (1320,3%).  

(dowód: akta kontroli str. 535-545) 

3.3. W Programach z 2013 r. i 2017 r. przyjęto, że źródłami finansowania gospodarki 
mieszkaniowej gminy Bielsko-Biała w kolejnych latach będą: 
− przychody z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych, najmu lokali użytkowych, 

garaży, pomieszczeń gospodarczych i przychody z dzierżaw terenów pod 
punkty handlowe, ogródki przydomowe i powierzchnie reklamowe; 

− przychody z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z lokali 
mieszkalnych i użytkowych; 

− środki własne Gminy ujęte w czteroletnim Planie Inwestycyjnym; 
− dotacje przyznane ZGM z budżetu miasta. 

W Programach przyjęto wartości prognozowane ww. źródeł finansowania 
gospodarki mieszkaniowej oraz planowane łączne (rosnące) kwoty przychodów  
w wysokości od 36 300,0 tys. zł w 2015 r. do 37 900,0 tys. zł w 2017 r. oraz ich 
kwotę na 2018 r. w wysokości 34 600,0 tys. zł.  

Ponadto w Programie z 2017 r. wskazano, że dodatkowymi źródłami73  finansowania 
gospodarki mieszkaniowej w latach 2018-2022 będą środki zewnętrzne z funduszy 
europejskich74 i krajowych, środki z Funduszu dopłat i budżetu państwa. 

 (dowód: akta kontroli str. 16-17, 34-35) 

3.4. Wysokość czynszów za wynajem mieszkań komunalnych, socjalnych 
i pomieszczeń tymczasowych została ustalona odpowiednimi Zarządzenia 
Prezydenta Miasta z dnia 23 lipca 2013 r.75 i z 29 czerwca 2015 r.76  w sprawie 
stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

                                                      
70 Po zmianach. 
71 Które stanowiły załączniki do uchwał budżetowych Miasta. 
72 Według planu po zmianach. 
73 Bez oszacowania kwot. 
74 W ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego na realizację projektu 
pn. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego. 
75 Nr ON.0050.2595.2013.ZGM, obowiązującego do 28 czerwca 2015 r. 
76 Nr ON.0059.487.2015/ZGM, obowiązującym od 29 czerwca 2015 r. 
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Bielsko-Biała. Stawki czynszu zostały określone zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy 
o mieszkaniowym zasobie gminy oraz z zasadami polityki czynszowej zawartymi  
w Programach z 2013 r.77 oraz 2017 r.78. W okresie objętym kontrolą stawka bazowa 
czynszu najmu ulegała korektom (podwyższeniu i obniżeniu) w oparciu o wskaźniki 
punktowe i finansowe podwyższania lub obniżania stawki bazowej czynszu za 1 m2 
powierzchni użytkowej, w oparciu o czynniki podwyższające lub obniżające wartość 
użytkową lokalu mieszkalnego wynikające z ww. Zarządzeń.  

(dowód: akta kontroli str.575-580) 

3.5. W latach 2015-2017 Gmina Bielsko-Biała, po otrzymaniu z ZGM wyroków 
sądowych o przyznaniu odszkodowania za niedostarczenie przez Gminę lokalu 
socjalnego wraz z poleceniami zapłaty, wypłaciła z tego tytułu odszkodowania  
w 18 przypadkach (dotyczących 15 lokali). W 2015 r. wypłacono dziewięć 
odszkodowań79 w wysokości jednostkowej od 4,5 tys. zł do 23,0 tys. zł o łącznej 
wartości 94,0 tys. zł wraz z odsetkami w kwocie 21,0 tys. zł. W 2016 r. wypłacono 
sześć odszkodowań80 w wysokościach od 3,5 do 32,6 tys. zł o łącznej wartości  
81,1 tys. zł wraz z odsetkami w kwocie 21,1 tys. zł, natomiast w 2017 r.  wypłacono 
trzy odszkodowania81 w wysokości 4,4 tys. zł, 10,2 tys. zł i 28,4 tys. zł o łącznej 
wartości 43,0 tys. zł wraz z odsetkami w kwocie 6,5 tys. zł82.    

(dowód: akta kontroli str. 499-504)   
 

3.6. W okresie objętym kontrolą do Urzędu nie wpłynęły skargi od obywateli 
dotyczące wysokości czynszów za wynajem mieszkań i lokali z mieszkaniowego 
zasobu Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 122-144) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w badanym obszarze. 

4. Stan techniczny mieszkaniowego zasobu gminy 

4.1. Zarządzanie mieniem komunalnym Miasta, obejmującym również mieszkaniowy 
zasób Gminy, w tym podejmowanie decyzji i dokonywanie czynności mających  
na celu: utrzymanie mienia w stanie niepogorszonym, zapewnienie właściwej 
gospodarki ekonomiczno-finansowej mienia, zapewnienie bezpieczeństwa 
użytkowania i właściwej eksploatacji mienia, bieżące administrowanie mieniem, 
prowadzenie obsługi technicznej, eksploatacyjnej i finansowej mienia, prowadzenie 
robót budowlanych polegających na remoncie mienia, zawieraniu umów 
z wykonawcami w zakresie robót budowlanych, usług i dostaw dotyczących 
zarządzanego mienia oraz nadzór nad ich realizacją, należało do zadań ZGM. 

4.2. Na podstawie przeprowadzonego w trakcie kontroli w Zakładzie  
szczegółowego badania dokumentacji prowadzonej dla 15 zamieszkałych 
budynków83 oraz wyników oględzin trzech  z tych budynków ustalono, że: 

                                                      
77 W §25-§29. 
78 W §25-§29. 
79 W tym cztery osobom fizycznym (§459) i pięć na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§460). 

80 W tym dwa osobom fizycznym i cztery na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. 
81 W tym dwa osobom fizycznym i jedno na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. 
82 Do 17 lipca 2018 r. do Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Urzędu nie wpłynął żaden wyrok do realizacji wypłaty 
odszkodowania. 
83 Położonych przy ul.: Lipnickiej 64, Orkana 10a/Nad Niprem 7, Kopytko 1, Bestwińskiej 154, Stojałowskiego 19,  
Komorowickiej 92, Komorowickiej 17, N.M.P Królowej Polski 7, Browarnej 11, Komorowickiej 26, Pułaskiego 5, Słowackiego 
21a, Słowackiego 78-80-82, pl. Ratuszowym 4 i pl. Wolności 4, zarządzanych przez Zakład. 
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− dla każdego z analizowanych budynków Zakład prowadził książki obiektu 
budowlanego zgodnie z wzorem zawartym w załączniku do rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu 
budowlanego84; 

− książki obiektu pięciu85 z 15 analizowanych budynków86 posiadały szczegółowe 
plany sytuacyjne obiektu: z zaznaczonymi granicami nieruchomości, określający 
miejsca przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz armatury lub 
urządzeń przeznaczonych do odcięcia czynnika dostarczanego za pomocą tych 
sieci; 

− w książkach obiektu dziesięciu budynków zamieszczono niezbędne dane 
charakteryzujące budynek, w tym: powierzchnię zabudowy i kubaturę obiektu 
oraz liczbę kondygnacji, a w książkach obiektów ośmiu budynków odnotowano 
daty (lata) oddania ich do użytkowania87; 

− do książek obiektu budowlanego wszystkich 15 budynków dołączone były 
wymagane art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo 
budowlane88 protokoły z okresowych kontroli obiektu budowlanego oraz 
istniejących w budynkach elementów systemów ogrzewania, instalacji gazowej, 
elektrycznej i przewodów kominowych; 

− w  książkach obiektu budowlanego wszystkich analizowanych budynków,  
nie odnotowano faktu sporządzenia dokumentacji ocen lub ekspertyzy  
stanu technicznego budynków, gdyż jak wyjaśnił Dyrektor ZGM nie wystąpiły 
okoliczności, które uzasadniałyby konieczność ich sporządzania; 

− do książek ww. 15 obiektów nie dołączono dokumentacji, o której mowa  
w art. 60 Prawa budowlanego89, gdyż ZGM nie posiadał ww. dokumentów.  
Z analizy zapisów w książkach obiektów ww. budynków wynika, iż oddanie  
do użytkowania ośmiu z 15 budynków nastąpiło w okresie od 1756 r. do 1924 r., 
a w przypadku pozostałych siedmiu budynków data ta nie została odnotowana. 
Z zapisów działu IX.1 książek obiektów i protokołów kontroli okresowej  
wynika też, że są to w 100% co najmniej kilkudziesięcioletnie obiekty, 
a w przedmiotowych budynkach nie wykonywano dotychczas prac 
modernizacyjnych wymagających sporządzenia dokumentacji oraz uzyskiwania 
stosowych pozwoleń (decyzji). Do książek ww. budynków90 nie dołączono  
także świadectw charakterystyki energetycznej; 

− w przypadku wszystkich budynków Zakład odnotowywał przeprowadzenie 
kontroli okresowych co najmniej raz w roku w celu sprawdzenia stanu 
technicznego elementów budynków i instalacji narażonych na szkodliwe 
działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji 
służących ochronie środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów 
kominowych oraz co najmniej raz na pięć lat w celu sprawdzenia stanu 

                                                      
84 Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1134. 
85 Przy ul.: Kopytko 1, Komorowickiej 92, Komorowickiej 17, Słowackiego 21a, Słowackiego 78-80-82. 
86 Szczegółowy opis dotyczący rzetelności prowadzenia przez ZGM książek pozostałych dziesięciu obiektów przedstawiono  
w dalszej części wystąpienia, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. 
87 Szczegółowy opis dotyczący rzetelności prowadzenia przez ZGM książek pozostałych obiektów przedstawiono w dalszej 
części wystąpienia, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. 
88 Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm., zwanej dalej Prawem budowlanym. 
89 Tj. dotyczącej przekazania budynku właścicielowi lub zarządcy obiektu przez inwestora, przy oddawaniu do użytkowania; 
dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentów i decyzji dotyczących obiektu, a także (w razie potrzeby) instrukcje 
obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem. 
90 Wybudowanych przed wejściem w życie obowiązku opracowywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków 
podlegających m.in. wynajmowi, wprowadzonego ustawą z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane 
(Dz. U. Nr 191, poz. 1373), która weszła w życie 1 stycznia 2009 r. Od 9 marca 2015 r. obowiązek opracowywania świadectw 
energetycznych budynków wynika z ustawy o charakterystyce energetycznej budynków a kopie tych świadectw należy 
przekazywać najemcy budynku albo jego części, przy zawieraniu umowy najmu.  
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technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego; estetyki 
obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; instalacji elektrycznej; 

− kontrole stanu technicznego budynków z wyjątkiem trzech przypadków,  
były przeprowadzane przez osoby posiadające doświadczenie i odpowiednie 
kwalifikacje wymagane przepisami Prawa budowlanego; 

− w wyniku przeprowadzonych przez Zakład kontroli stanu technicznego 
w przypadku wszystkich 15 budynków stwierdzano konieczność 
przeprowadzenia prac remontowych o różnym zakresie91; 

− ogólny stan techniczny trzech budynków92 poddanych oględzinom był dobry.  
Nie stwierdzono okoliczności mogących wskazywać na konieczność wyłączenia 
tych obiektów z użytkowania z uwagi na ich zużycie techniczne i uszkodzenia. 
Stan techniczny czterech niezasiedlonych lokali mieszkalnych (komunalnych) 
znajdujących się w tych budynkach również oceniono jako dobry, jednakże 
każdy z nich wymagał usunięcia usterek i przeprowadzenia innego zakresu prac 
remontowych, w celu ponownego ich zasiedlenia. 

Dalsze ustalenia w tym zakresie opisano niżej, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. 
 (dowód: akta kontroli str. 581-848) 

4.3. W okresie objętym kontrolą do Urzędu wpłynęły dwie skargi od obywateli 
(w 2015 r. i 2017 r.) dotyczące stanu technicznego budynków komunalnych 
należących do Gminy i lokali mieszkalnych w nich położonych. Skarga z 2015 r. 
dotyczyła stanu technicznego instalacji wodnej, działania domofonu i wyłączników 
czasowych oświetlenia klatki schodowej w budynku. Skarga została przekazana  
do rozpatrzenia Radzie. W wyniku złożenia przez skarżącego na posiedzeniu 
Komisji Rewizyjnej Rady oświadczenia o wycofaniu skargi, dalsze jej rozpatrywanie 
uznano za bezprzedmiotowe. 

Skarga z 16 lutego 2017 r. dotyczyła niewłaściwego stanu technicznego instalacji 
wentylacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Jesionowej 19 w zasobach  
ZGM oraz postępowania pracowników Zakładu. W wyniku przeprowadzonego 
rozpoznania  z udziałem ZGM, Prezydent Miasta, który rozpatrywał skargę ustalił,  
że sprawa będąca jej przedmiotem była już wielokrotnie wyjaśniana przez służby 
ZGM i zarządcy wspólnoty mieszkaniowej. W związku z tym skargę uznano  
za bezzasadną i w dniu 7 marca 2017 r. osobie skarżącej udzielono pisemnej 
odpowiedzi. 

(dowód: akta kontroli str. 122-144) 

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

Prezydent, Zastępca Prezydenta Miasta i Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa nie 
zapewnili  rzetelnego i skutecznego nadzoru nad działalnością podległej jednostki – 
ZGM w zakresie dokonywania bieżących napraw usterek i remontów w budynkach 
poddanych analizie, pomimo takich potrzeb wskazanych w protokołach okresowych 
kontroli stanu technicznego oraz rzetelnego prowadzenia książek obiektu 
budowlanego. W toku kontroli przeprowadzonej przez NIK w ZGM stwierdzono 
bowiem nieprawidłowości polegające na: 

 

• Nierzetelnym prowadzeniu przez pracowników ADM Zakładu książek obiektu 
budowlanego dla wszystkich 15 analizowanych budynków, które przejawiło się 

                                                      
91 W przypadku co najmniej czterech książek obiektu budowlanego nie odnotowano w nich oraz w kolejnych protokołach 
kontroli okresowej budynku, czy stwierdzone wcześniej uszkodzenia budynku zostały naprawione, co zostało szczegółowo 
opisane w dalszej części wystąpienia, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. 
92 Przy ul. Orkana 10a/Nad Niprem 7, Stojałowskiego 19 i Komorowickiej 26. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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tym, że: dla dziesięciu budynków tj. 66,7% badanych, do książek obiektu  
nie dołączono dostatecznie szczegółowego planu sytuacyjnego obiektu;  
w przypadku czterech budynków93 (26,7%) w książkach obiektu, w danych 
charakteryzujących obiekt nie wskazano ich podstawowych danych,  
tj. powierzchni zabudowy i kubatury obiektu oraz liczby kondygnacji, natomiast 
w przypadku jednego budynku94 w książce obiektu nie zostały podane żadne 
dane charakteryzujące ten obiekt. Ponadto w przypadku siedmiu budynków95 
(46,7%) w książkach nie została odnotowana data oddania obiektu  
do użytkowania (data zakończenia budowy); w przypadku pięciu obiektów96 
(33,3%) wpisy do książek dotyczące wykazu protokołów okresowych kontroli 
stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu przeprowadzanych 
co najmniej raz na pięć lat97 były dokonywane w niewłaściwym miejscu książki 
obiektu - w wykazie protokołów okresowych kontroli stanu technicznego obiektu 
przeprowadzanych co najmniej raz w roku98; w przypadku wszystkich 
analizowanych budynków99, prowadzone dla nich książki obiektu nie zawierały 
wymaganych wpisów na temat zakresu robót remontowych określonych  
w protokołach przeprowadzonych kontroli okresowych budynku lub instalacji 
wewnętrznych obiektu (tj. w dziale VI i VII książek); w książce jednego obiektu 
budowlanego prowadzonej dla budynku przy ul. Orkana 10a/Nad Niprem 7  
w dziale VIII książki nie odnotowano informacji o treści Opinii kominiarskiej  
z dnia 8 marca 2017 r.100 sporządzonej na zlecenie ZGM oraz nie odnotowano 
informacji o wykonanych w 2017 r. robotach instalacyjnych - w dziale IX tej 
książki.  

(dowód: akta kontroli str. 621-812) 

• Przeprowadzeniu w 2015 r. kontroli okresowych stanu technicznego budynków 
przy ul. Komorowickiej 26, Komorowickiej 17 i pl. Wolności 4 przez osobę,  
która nie legitymowała się niezbędnymi dokumentami stwierdzającymi jego 
uprawnienia i kwalifikacje zawodowe w zakresie pełnienia samodzielnych  
funkcji technicznych w budownictwie (uprawnienia budowlane w odpowiedniej 
specjalności), co stanowiło naruszenie art. 62 ust. 4 Prawa budowlanego. 

(dowód: akta kontroli str. 686-687, 720-721, 746-747) 

• Zaniechaniu101 bieżących napraw usterek i remontów w budynkach poddanych 
analizie, pomimo stwierdzanych w protokołach okresowych kontroli stanu 
technicznego (corocznych i wykonywanych co pięć lat), usterek w instalacjach 
lub częściach budynków, w tym również bardzo istotnych z punktu widzenia 
bezpieczeństwa użytkowania oraz wskazywanych w nich zakresów niezbędnych 
napraw i remontów ww. budynków. 

(dowód: akta kontroli str. 621-849) 

 
Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że w Urzędzie na bieżąco prowadzone są 
wyrywkowe kontrole nieruchomości zarządzanych przez ZGM, a w razie 
                                                      
93 Przy ul. Słowackiego 78-80-82, Słowackiego 21a, N.M.P. Królowej Polski 7 i Kopytko 31. 
94 Przy ul. Komorowickiej 92. 
95 Przy ul. ul. Orkana 10A/Nad Niprem 7, Lipnickiej 64, Bestwińskiej 154, Komorowickiej 92, N.M.P Królowej Polski 7, 
Browarnej 11 i Pl. Ratuszowym 4. 
96 Przy ul. Orkana 10a/Nad Niprem 7, Komorowickiej 92, Słowackiego 21a, Słowackiego 78-80-82 i Pl. Wolności 4. 
97 Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane. 
98 zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. 
99 Położonych przy ul.: Lipnickiej 64, Orkana 10a/Nad Niprem 7, Kopytko 1, Bestwińskiej 154, Stojałowskiego 19,  
Komorowickiej 92, Komorowickiej 17, N.M.P Królowej Polski 7, Browarnej 11, Komorowickiej 26, Pułaskiego 5, 
Słowackiego 21a, Słowackiego 78-80-82, pl. Ratuszowym 4 i pl. Wolności 4. 
100 nr 171B/2017. 
101 Przed dniem 20 sierpnia 2018 r.  
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stwierdzenia nieprawidłowości Zakład, na podstawie polecenia, usuwa stwierdzone 
nieprawidłowości, zabezpieczając i porządkując nieruchomości.  

(dowód: akta kontroli str. 411-419, 522-527) 

Odnosząc się do wyjaśnień Zastępcy Prezydenta, NIK zwraca uwagę,  
że wymienione wyżej działania – choć słuszne i potrzebne - nie zapobiegły 
powstaniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu ZGM, stwierdzonych w wyniku 
kontroli NIK, a przedstawionych  powyżej.  Powyższe świadczy o niewystarczającym 
nadzorze nad działalnością ZGM w wyżej opisanym zakresie.  
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
nadzór Urzędu nad działalnością ZGM w badanym obszarze. 

5. Wypełnianie obowiązków związanych z prowadzeniem 
mieszkań chronionych 

5.1. W dniu 24 kwietnia 2007 r. uchwałą Rady102 zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy 
o pomocy społecznej 103przyjęto szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności  
za pobyt w mieszkaniach chronionych. Od 12 października 2015 r., rozpoczęły 
obowiązywać nowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach 
chronionych przyjęte uchwałą Rady z 22 września 2015 r.104 Uchwała z 2007 r. 
przewidywała, że miesięczną odpłatność ustalały podmioty (jednostki pomocy 
społecznej) kierujące osobę potrzebującą wsparcia, w uzgodnieniu z tą osobą,  
na podstawie decyzji administracyjnej. W załączniku do uchwały z września 2015 r. 
przyjęto, że opłatę za pobyt w mieszkaniu chronionym ponosi osoba lub rodzina 
kierowana do wsparcia w mieszkaniu chronionym, której dochód w rozumieniu 
ustawy o pomocy społecznej jest wyższy od kwot kryteriów dochodowych 
określonych w tej ustawie. W dalszej części załącznika określono zróżnicowany 
sposób ustalania miesięcznej opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym dla osoby 
samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie oraz miesięcznej opłaty za pobyt  
w takim mieszkaniu całej rodziny, a także sposób ustalania105 i określania106 
średniego miesięcznego kosztu jednego miejsca w mieszkaniu chronionym (na dany 
rok) prowadzonym przez jednostkę pomocy społecznej. W ostatnim punkcie 
załącznika do uchwały wskazano, że w przypadku, gdy dany pobyt osoby lub 
rodziny w mieszkaniu chronionym nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, 
opłata ponoszona będzie proporcjonalnie do liczby dni pobytu w miesiącu 
rozpoczynającym lub kończącym pobyt.  

W oparciu o ww. uchwałę Dyrektor MOPS  ustalała średni miesięczny koszt jednego 
miejsca i nie później niż do 31 marca każdego roku wydawała stosowne 
zarządzenie107, co stwierdzono w toku kontroli NIK w MOPS.  

W zarządzeniach wewnętrznych Dyrektora MOPS108 określono procedury 
funkcjonowania mieszkań chronionych, w których ustalono zasady przyjęcia osób 
                                                      
102 Nr VIII/139/2007. 
103 Dz. U z 2018 r., poz. 1508 ze zm. 
104 Nr XI/175/2015. 
105 Średni koszt jednego miejsca w mieszkaniu chronionym stanowi kwota wydatków na prowadzenie mieszkań chronionych  
z roku poprzedniego, obejmująca sumę wydatków za: czynsz, energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków, gaz, opłatę 
za gospodarowanie odpadami, podzielona przez liczbę miejsc w mieszkaniach chronionych i przez 12 miesięcy. 
106 Średni koszt jednego miejsca w mieszkaniu chronionym na dany rok określa dyrektor jednostki organizacyjnej pomocy 
społecznej prowadzącej te mieszkania w formie zarządzenia, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.  
107 Zarządzenia wewnętrzne w sprawie określenia średniego miesięcznego kosztu jednego miejsca w mieszkaniach 
chronionych w okresie objętym kontrola wydawane były corocznie: nr DB.020.33.2015 z dnia 13.10.2015 r.; nr DB.020.3.2016 
z dnia 5.02.2016 r.; DB.020.4.2017 z dnia 27.01.2017 r.; nr MOPS.MCH.020.03.2018 z dnia 12.01.2018 r. 
108 Nr DOZ-0161/32/08 z dnia 19 września 2008 r., DB.020.18.2015 r.  z dnia 3 czerwca 2015 r., MOPS.MCH.020.19.2017 
z dnia 30 maja 2017 r., MOPS.MCH.020.09.2018 z dnia 9 marca 2018 r.  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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i pobytu w nich podopiecznych, wymagań dotyczących dokumentacji tego rodzaju 
wsparcia oraz  regulamin mieszkania chronionego.  
  

(dowód: akta kontroli str. 108-115) 

Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że zgodnie z  delegacją uregulowaną  
w art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, rada gminy w drodze uchwały  
ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności  
za pobyt m.in. w mieszkaniach chronionych. Mając powyższe na uwadze odstąpiono 
od zawarcia w przedmiotowej uchwale zasad ustalania opłaty za pobyt  
z uwzględnieniem zakresu przyznanych usług, gdyż ta kompetencja, zgodnie  
z ustawą przypisana jest podmiotowi kierującemu (art. 97 ust. 1 cyt. ustawy), nie zaś 
radzie gminy lub powiatu. Według zastępcy Prezydenta przedmiotowa uchwała była 
oceniana pod względem prawidłowości i zgodności z prawem przez organ nadzoru 
wojewody, który nie wniósł do jej treści żadnych zastrzeżeń. 

(dowód: akta kontroli str. 387-389) 

 5.2. W okresie objętym kontrolą Gmina dysponowała odpowiednio: czterema 
mieszkaniami chronionymi109 (na dzień 1 stycznia 2015 r.), sześcioma (na koniec 
2015 r. i w 2016 r.), siedmioma (na koniec 2017 r.) oraz dziewięcioma takimi 
mieszkaniami (według stanu na koniec czerwca 2018 r.110), których zarządcami  
był MOPS111 i ZGM112, a ich bezpośrednim dysponentem był Środowiskowy  
Dom Pomocy Społecznej „Podkowa” w Bielsku-Białej113 oraz MOPS114. Dwa  
z lokali mieszkalnych115 przeznaczonych przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej na 
potrzeby prowadzenia mieszkań chronionych na koniec czerwca były niezasiedlone.  

(dowód: akta kontroli str. 285, 320-334) 

Zgodnie z ustaleniami kontroli przeprowadzonej przez NIK w MOPS, w okresie 
objętym kontrolą nie prowadzono listy osób oczekujących na mieszkanie chronione. 
W wyniku złożenia w tym okresie 291 wniosków przez osoby ubiegające się 
o pomoc w formie uzyskania wsparcia w mieszkaniu chronionym, wydano 260 
decyzji pozytywnych dla 186 osób116, które uzyskały wsparcie na czas określony,  
tj. okres od dwóch do sześciu miesięcy. W przypadku czterech osób, którym  
wydano odmowną decyzję administracyjną na skutek braku miejsc, MOPS objął 
wnioskodawców inną dostępną formą pomocy (tj. pobytem w schronisku dla 
bezdomnych lub w noclegowni).  

(dowód: akta kontroli str. 396-399) 

5.3. W sprawie podejmowanych przez Gminę przygotowań do realizacji nowych 
zadań w zakresie prowadzenia mieszkań chronionych, stosownie do przepisów  
art. 53 ustawy o pomocy społecznej znowelizowanych od 1 marca 2018 r.117, 
Zastępca Prezydenta Miasta oświadczył, że dwa mieszkania chronione 

                                                      
109 W tym trzema wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i jednym prowadzonym w budynku należącym  
do Skarbu Państwa użyczonym na potrzeby MOPS.  
110 Z których wszystkie wchodziły w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 
111 W przypadku budynku przy ul. Bystrzańskiej 55a w Bielsku-Białej, który w 2011 r. został udostępniony MOPS na jego 
działalność statutową na podstawie umowy użyczenia z dnia 01.08.2011 r., zawartej pomiędzy Skarbem Państwa 
reprezentowanym prze Prezydenta Miasta  a Dyrektorem MOPS. W dniu 15.06.2015r. po uzyskaniu własności  
ww. nieruchomości, decyzją Prezydenta Miasta Bielska-Białej nr MGR.6844.32.2015.MK budynek ten został przekazany  
w trwały zarząd MOPS. 
112 W przypadku pozostałych mieszkań. 
113 W przypadku dwóch mieszkań, zwany dalej ŚDS Podkowa. 
114 W przypadku pozostałych siedmiu mieszkań. 
115 Przy ul. Przechód 1/04 i ul. Komorowickiej 16/6. 
116 Osoby korzystające ze wsparcia wielokrotnie składały wniosek o przedłużenie wsparcia. 
117 ustawą z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem” Dz.U. z 2018 r. 
poz. 822. 
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(treningowe), którymi dysponował ŚDS Podkowa przed wejściem w życie 
rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 
2018 r. w sprawie mieszkań chronionych118, spełniają wymagania, o których mowa 
w tym rozporządzeniu, które należy spełniać począwszy od 1 marca 2019 r.  
W przypadku pięciu z siedmiu wcześniej prowadzonych mieszkań chronionych 
(jednego wspieranego i czterech treningowych), według Zastępcy Prezydenta 
Miasta, dysponującymi nimi MOPS dokonywał analiz pod kątem ich 
dostosowywania do nowych standardów (które będą obowiązywały od 1 marca 
2019 r.). W sprawie jednego z nich – mieszkania chronionego wspieranego119,  
od 2017 r. prowadzone były przez MOPS starania w celu usunięcia zewnętrznych 
barier architektonicznych wokół przedmiotowego budynku.  
Odnośnie pozostałych dwóch lokali przekazanych w dniu 19 kwietnia 2018 r. przez 
ZGM MOPS na potrzeby prowadzenia mieszkań chronionych120, Zastępca 
Prezydenta Miasta wyjaśnił, że aktualnie trwają prace dostosowawcze obu lokali  
do standardów określonych w ww. rozporządzeniu i dopiero po ich zakończeniu  
oraz zatrudnieniu kadry wspierającej zostaną one oddane do użytku przez 
podopiecznych MOPS wymagających wsparcia. 

(dowód: akta kontroli str. 145-150, 333-334, 347-350) 

W dniu 26 maja 2017 r. Prezydent Miasta Bielska-Białej przekazał do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego uzupełniony i skorygowany wniosek 
o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego 
w Bielsku-Białej”. W ramach ww. projektu Gmina Bielsko-Biała planowała pozyskać 
dofinansowanie w wysokości 6 136,3 tys. zł ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na potrzeby utworzenia w 15 budynkach 73 mieszkań 
socjalnych i trzech mieszkań chronionych. NIK zauważa, że dwa lokale121 z trzech 
przewidzianych we wniosku do przekwalifikowania na mieszkania chronione  
zostały zaadaptowane na ten cel w 2018 r. ze środków własnych Miasta. 

(dowód: akta kontroli str. 286-319, 333-334) 

5.4. W okresie objętym kontrolą, łączne wydatki Gminy poniesione na utrzymanie 
wszystkich mieszkań chronionych122 prowadzonych przez MOPS i ŚDS Podkowa 
wyniosły 193,8 tys. zł w 2015 r.123, 219,2 tys. zł w 2016 r.124, 442,9 tys. zł 
w 2017 r.125 i 255,8 tys. zł w I półroczu 2018 r.126. W tym na wydatki na 
wynagrodzenia osób opiekujących się osobami zamieszkałymi w mieszkaniach 
chronionych prowadzonych przez MOPS poniesiono wydatki w kwocie 58,6 tys. zł 
w 2015 r, 67,5 tys. zł w 2016 r., 238,3 tys. zł w 2017 r. i 164,1 tys. zł w I półroczu 
2018 r.127. Udział uzyskanych dochodów z tytułu odpłatności w finansowaniu 
mieszkań chronionych w MOPS wyniósł w powyższych okresach, odpowiednio: 
5,8%, 6,5%, 6,6% i 6,7% natomiast w ŚDS Podkowa, odpowiednio: 18,0%, 17,4%, 
22,3% i 19,0%.  

(dowód: akta kontroli str.  408-409, 510) 

                                                      
118 Dz.U. z 2018 r. poz. 822. 
119 Dla osób starszych i niepełnosprawnych przy ul. Towarzystwa Szkoły Ludowej 15/1.  
120 Na podstawie porozumień pomiędzy MOPS a ZGM. 
121 Przy ul. Przechód 1/04 i ul. Komorowickiej 16/6. 
122 W tym mieszkania chronionego, prowadzonego w budynku niestanowiącym własności Gminy Bielsko-Biała. 
123 145,8 tys. zł w MOPS i 48,0 tys. zł w ŚDS Podkowa. 
124 172,2 tys. zł w MOPS i 47,0 tys. zł w ŚDS Podkowa. 
125 398,9 tys. zł w MOPS i 44,0 tys. zł w ŚDS Podkowa. 
126 233,1 tys. zł w MOPS i 22,7 tys. zł w ŚDS Podkowa. 
127 ŚDS Podkowa nie ponosił wydatków na wynagrodzenia osób opiekujących się osobami zamieszkałymi w mieszkaniach 
chronionych. 
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5.5. W przypadku ŚDS Podkowa, zgodnie z wyjaśnieniami Zastępcy Prezydenta 
Miasta, odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez tą 
jednostkę regulowana była na bieżąco przez ich mieszkańców, w związku z czym 
nie występowały zaległości z tego tytułu.  

(dowód: akta kontroli str. 392-395) 

Zgodnie z ustaleniami kontroli przeprowadzonej przez NIK w MOPS, zaległości tej 
jednostki z tytułu odpłatności za  pobyt w mieszkaniach chronionych (należność 
główna wraz z kosztami upomnienia) wzrastały. Według stanu na koniec roku  
wyniosły:  1,1 tys. zł w 2015 r., 2,0 tys. zł za  w 2016 r. oraz 2,6 tys. zł  w 2017 r. 
Stan zaległości na 25 czerwca 2018 r. wynosił 2,7 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 400-407) 

5.6. Zgodnie z ustaleniami kontroli przeprowadzonej w MOPS, po uzyskaniu 
ostatecznej decyzji dotyczącej ponoszenia odpłatności przez osobę umieszczoną 
w mieszkaniu chronionym, w przypadku braku zapłaty w wyznaczonym w decyzji 
terminie (do 15 dnia miesiąca), pracownik Zespołu ds. Windykacji MOPS sporządza 
upomnienie na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji128. Następnie w przypadku dalszej zwłoki w zapłacie, 
zostaje wystawiony tytuł wykonawczy, co zgodnie z art. 26 ust. 1 ww. ustawy 
wszczyna postępowanie egzekucyjne. Zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora MOPS, 
podejmowane były działania zmierzające do ustalenia składnika majątkowego 
i adresu pobytu osoby zobowiązanej do wykonania obowiązku o charakterze 
pieniężnym. W przypadku pozyskania takich informacji pracownik Zespołu 
niezwłocznie przekazuje je do administracyjnego organu egzekucyjnego.  

(dowód: akta kontroli str. 396-399) 

5.7. Według stanu na koniec lat objętych kontrolą wystąpiły łącznie 24 przypadki129 
braku uregulowania odpłatności przez osoby korzystające z miejsca w mieszkaniu 
chronionym. W 17 przypadkach uzyskano zapłatę zaległości w następnym roku 
kalendarzowym. W siedmiu przypadkach MOPS wystawił upomnienia, a następnie 
sześć tytułów wykonawczych oraz jedną decyzję o rozłożeniu zaległości na raty. 
Wartość zaległości objętych tytułami wykonawczymi wynosiła łącznie 2,9 tys. zł. 
W okresie objętym kontrolą Urząd wykonując zadania Prezydenta Miasta  
(jako organu egzekucyjnego) określone w art. 19 §2 ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji, podejmował działania w celu wyegzekwowania 
nieuregulowanych należności z tytułu pobytu w mieszkaniach chronionych MOPS. 
W tym celu Urząd, po uzyskaniu od MOPS tytułów wykonawczych, regularnie 
przydzielał je poborcom skarbowym, kierował zapytania o rachunek bankowy 
w systemie teleinformatycznym Ognivo130, kierował wnioski do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych i Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego, 
o udostępnienie informacji na temat zobowiązanych. W przypadku dwóch osób,  
na które wystawiono trzy tytuły wykonawcze działania te nie przyniosły skutku  
w postaci uzyskania informacji o rachunku bankowym, o świadczeniach 
wypłacanych przez ZUS lub o miejscu zatrudnienia zobowiązanego. W stosunku  
do jednej z ww. osób Urząd uzyskał informację, że zobowiązany posiada miejsce 
zamieszkania w innym mieście, w związku z czym Prezydent Miasta, na podstawie 
art. 29 §2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zawiadomił 
wierzyciela (MOPS) o nie przystąpieniu do egzekucji. W przypadku drugiej osoby, 

                                                      
128 Dz. U. z 2018 poz. 1314 ze zm. 
129 5 w 2015, 6 w 2016, 11 w 2017 i 2 w 2018 r. 
130 Centralna informacja o rachunkach funkcjonuje w ramach systemu Ognivo, którego operatorem jest Krajowa Izba 
Rozliczeniowa S.A.. Ognivo to rozwiązanie, które umożliwia bezpieczną i szybką komunikację w formie elektronicznej 
pomiędzy bankami oraz pomiędzy bankami a innymi podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji o klientach banków. 
Źródło: http://www.centralnainformacja.pl/o-usludze/czym-jest-ognivo/. 
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zgodnie z wyjaśnieniami Naczelnika Wydziału Dochodów Budżetowych Urzędu,  
w związku z brakiem możliwości wyegzekwowania od zobowiązanego należności 
objętej tytułami wykonawczymi na kwotę 0,4 tys. zł (należność główna), 
postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone. W przypadku dwóch innych osób 
Urząd uzyskał informację, że zobowiązany uzyskuje świadczenie z ZUS, a drugi 
zobowiązany posiada rachunek bankowy, w związku z czym Prezydent Miasta 
dokonał zajęcia ww. świadczenia131 oraz wierzytelności za rachunku bankowym132. 

(dowód: akta kontroli str. 400-407, 505-509) 

5.8. Na podstawie wyników oględzin mieszkania chronionego133 przeznaczonego 
dla osób starszych i niepełnosprawnych, przeprowadzonych w toku kontroli 
zrealizowanej w MOPS, stwierdzono że spełniało ono warunki określone 
w rozporządzeniu w sprawie mieszkań chronionych.  Mieszkanie było czyste, 
zadbane i urządzone w taki sposób, że było pozbawione jakichkolwiek 
wewnętrznych barier dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku 
inwalidzkim. Mieszkanie to było jednakże położone na wysokim parterze kamienicy. 
W celu wejścia do mieszkania z ulicy i podwórka należało pokonać kilka schodów. 
Mieszkanie nie było dostępne (bez pomocy innych osób) dla osób 
niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Kierownik Zespołu  
ds. Mieszkań Chronionych MOPS w trakcie oględzin wyjaśnił, że do mieszkania 
tego nie kieruje się osób z tym typem niepełnosprawności i dotychczas nikt z taką 
niepełnosprawnością nie zgłaszał do MOPS potrzeby skorzystania z tego typu 
wsparcia. Wyjaśnił też, że MOPS w 2017 r. zwrócił się do Zakładu i zarządcy 
budynku z prośbą o usunięcie tej bariery dostępu. Do dnia zakończenia kontroli 
w MOPS bariera ta nie została usunięta. 
Zgodnie z § 8 rozporządzenia w sprawie mieszkań chronionych z 2018 r.,  
podmioty prowadzące mieszkania chronione treningowe lub mieszkania chronione 
wspierane winny dostosować te mieszkania, do dnia 1 marca 2019 r.,  
do standardów określonych w tym rozporządzeniu. W myśl § 6 ust.3 tego 
rozporządzenia wszystkie pomieszczenia w mieszkaniu chronionym, w którym  
ze wsparcia korzystają osoby niepełnosprawne ruchowo, mają być pozbawione 
barier architektonicznych i dostępne dla tych osób z zewnątrz. 

(dowód: akta kontroli str. 390-391) 

5.9. W okresie objętym kontrolą Gmina (Prezydent Miasta i Rada) nie prowadziła 
działań kontrolnych dotyczących funkcjonowania mieszkań chronionych 
prowadzonych przez MOPS i Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa”, 
sprawując jedynie ogólny, bieżący nadzór nad ww. jednostkami. MOPS przedkładał 
Radzie sprawozdanie z działalności oraz Ocenę zasobów pomocy społecznej, które 
były omówione i zaopiniowane przez Komisję Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu 
Rady, a następnie przyjęte w formie uchwały Rady. 

(dowód: akta kontroli str. 147-149, 392-395) 

5.10. W okresie objętym kontrolą do Urzędu nie wpłynęły skargi od obywateli 
dotyczące prowadzenia mieszkań chronionych Gminy.  

(dowód: akta kontroli str. 122-125, 285) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność  Urzędu  i jego nadzór nad 
działalnością MOPS w badanym zakresie. 

 

                                                      
131 Urząd nie uzyskał dotychczas odpowiedzi z ZUS na ww. zajęcie. 
132 Urząd otrzymał informację o przyjęciu zajęcia do realizacji. 
133 przy ul. Towarzystwa Szkoły Ludowej 15/1. 
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IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli134, wnosi o: 

1. Zapewnienie pełnego i rzetelnego wykonywania obowiązków 
sprawozdawczych z realizacji uchwał Rady podjętych w przedmiocie zasobu 
mieszkaniowego Gminy. 

2.   Wzmożenie nadzoru nad Zakładem w zakresie dokonywania bieżących 
napraw usterek i remontów w budynkach, wskazanych w protokołach 
okresowych kontroli stanu technicznego oraz rzetelnego prowadzenia książek 
obiektu budowlanego. 

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

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

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 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 28 września 2018 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler nadzorujący  
 Gabriela Tutak 

Doradca ekonomiczny 

 

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

 

 
  
  

 

 
 

                                                      
134 Dz. U. z 2017 r., poz. 524 ze zm. 
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