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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/14/032 - Gospodarowanie zasobami najstarszych budynków komunalnych 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

Kontrolerzy 1. Zbigniew Stachowicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 88109 z dnia 23 maja 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

2. Mirosław Swoszowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 88110 z dnia 23 maja 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowie (dalej 
Spółka) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Janusz Galas, Prezes Zarządu Spółki 
(dowód: akta kontroli str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzenia nieprawidłowości1, 
działalność kontrolowanej jednostki w zakresie gospodarowania w latach 2011-2013 
zasobami najstarszych budynków komunalnych Gminy Miasta Tarnowa. 

 

Spółka prawidłowo administrowała zasobem budynków oddanych do użytku przed 
14 sierpnia 1961 r. i w miarę posiadanych możliwości finansowych podejmowała 
przedsięwzięcia zapobiegające dekapitalizacji zasobu najstarszych budynków 
komunalnych. Prowadzono remonty oraz modernizacje w zakresie dostosowania 
najstarszych obiektów do obowiązujących norm, a w tym m.in. do poprawy bezpieczeństwa 
pożarowego. 

Obowiązująca w Spółce struktura organizacyjna zapewniała realizację zadań nałożonych 
przez Gminę, jak również pozwalała na właściwy nadzór i kontrolę obiektów budowlanych 
w zakresie prawidłowego ich utrzymania.  

Przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych obiektów budowlanych powierzano 
wyłącznie uprawnionym pracownikom Spółki oraz właściwym do wykonywania tych 
czynności podmiotom gospodarczym.  

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły w szczególności: 

 niezgodnego z obowiązującymi przepisami prowadzenia książek obiektów budowlanych, 

 nieprzestrzegania obowiązujących zasad sporządzania protokołów z przeglądów 
okresowych budynków, 

 niewykorzystywanie wyników przeglądów okresowych do sporządzania planu potrzeb 
remontowych i planów remontów zasobu komunalnego. 

 

                                                      
1  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna.  

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Zarządzanie zasobem budynków komunalnych 
1.1. Spółka utworzona została uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie (dalej Rada Miejska) 
z 19 grudnia 1991 r., na podstawie której przedsiębiorstwo komunalne Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej przekształcone zostało w jednoosobową 
spółkę Gminy Miasta Tarnowa.  

(dowód: akta kontroli str. 6-21) 

1.2. Umowa Spółki została zawarta w formie pisemnej. Zakres czynności powierzonych 
Spółce przez Gminę Miasta Tarnowa (dalej Gmina) obejmował sprawowanie w imieniu 
Zarządu Miasta Tarnowa zwykłego zarządu budynkami stanowiącymi mienie komunalne 
Gminy, a w szczególności: 

 utrzymywanie budynków, mieszkań i lokali użytkowych oraz ich otoczenie 
w należytym stanie technicznym i estetycznym, 

 wykonywanie oraz zlecanie wykonywania w drodze przetargów remontów, napraw 
i konserwacji zasobów lokalowych w zakresie należącym do wynajmującego, 

 zawieranie umów najmu na lokale mieszkalne i użytkowe na podstawie decyzji 
administracyjnych oraz na zasadach określonych przez Radę Miejską i Zarząd 
Miasta jak również egzekwowanie wykonania tych umów, 

 przeprowadzanie kontroli prawidłowości użytkowania lokali mieszkalnych, 
użytkowych oraz pomieszczeń wspólnego użytku otoczenia z wydawaniem zaleceń  
w tych sprawach. 

Bezpośredni nadzór nad działalnością Spółki należał do kompetencji Rady Nadzorczej 
(dalej Rada Nadzorcza). 

(dowód: akta kontroli str. 14-15, 18, 27-28, 31-32) 

Do czasu kontroli, tj. do 4 lipca 2014 r. Spółka nie zawierała odrębnej umowy określającej 
szczegółowy zakres zadań związanych z gospodarowaniem zasobem komunalnym i nie  
otrzymała od Gminy szczegółowego wykazu zadań, dotyczących eksploatacji i utrzymania 
zasobów budynków w zakresie określonym w art. 23 w związku z art. 25 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami2 oraz w zakresie wykonywania 
obowiązków określonych w art. 61-70 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane3. 

(dowód: akta kontroli str. 35-36) 

Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, że Spółka nie posiada odrębnej pisemnej umowy 
o zarządzanie budynkami komunalnymi, gdyż zarządza komunalnym zasobem Gminy na 
podstawie aktu przekształcenia Spółki z 29 maja 1992 r. Spółka samodzielnie gospodaruje 
i utrzymuje w należytym stanie technicznym powierzony majątek Gminy, tj. budynki 
i mieszkania komunalne, socjalne oraz lokale użytkowe. Biorąc pod uwagę fakt powierzenia 
Spółce sprawowania zwykłego zarządu budynkami Gminy, Spółka gospodaruje zasobem 
komunalnym zgodnie z: art. 25 w związku z art. 23 ustawy o gospodarce nieruchomościami, 
rozdziałem 6 ustawy Prawo Budowlane, rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i administracji z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania 
budynków mieszkalnych4 (dalej rozporządzenie w sprawie warunków użytkowania) oraz 
stosownie do uchwał Rady Miejskiej w Tarnowie, podjętych na podstawie ustawy 
z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie 
kodeksu cywilnego5. 

 (dowód: akta kontroli str. 35-37 ) 

Uchwałą z 12 października 1992 r. Zarząd Miasta Tarnowa określił sposób rozliczeń z tytułu 
administrowania przez Spółkę budynkami komunalnymi. Według tej uchwały kwoty pobrane 
z czynszu najmu za lokale mieszkalne i użytkowe, stanowiące własność Gminy, miały być 
w całości pobierane przez Spółkę i przeznaczone na pokrycie: kosztów administrowania 

                                                      
2 Dz. U. z 2014 r. poz. 518 
3 Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 (dalej: ustawa Prawo budowlane) 
4 Dz. U. Nr 74 poz. 836 
5 Dz. U. z 2014 r. poz. 150 

Opis stanu 
faktycznego 
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budynkami komunalnymi, kosztów remontów i napraw bieżących oraz remontów kapitalnych 
wykonywanych zgodnie z planem zatwierdzonym przez Zarząd Miasta. 
O wysokości ponoszonych kosztów, zrealizowanych przychodach i osiąganych dochodach 
Zarząd Spółki szczegółowo informował Gminę corocznie w sprawozdaniach finansowych 
obejmujących, m.in. bilanse Spółki, rachunki zysków i strat, rachunki przepływów 
pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym. 

(dowód: akta kontroli str. 416, 422-430) 

Zasady gospodarowania nieruchomościami Gminy ustalone zostały w uchwale Rady 
Miejskiej z 27 lutego 2008 r., w której określono reguły zbywania i obciążania nieruchomości 
oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas 
nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu. 

(dowód: akta kontroli str. 64-69 ) 

Prezydent Miasta Tarnowa w zarządzeniu z 15 kwietnia 2009 r. określił zasady nadzoru 
właścicielskiego. W dokumencie tym zawarte zostały ramowe zasady nadzoru 
właścicielskiego, obowiązujące we wszystkich spółkach z udziałem Gminy. Bezpośredni 
nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności sprawowała 
Rada Nadzorcza. Do jej kompetencji należała ocena: sprawozdania zarządu z działalności 
Spółki oraz sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami 
i stanem faktycznym jak również monitorowanie i kontrola istotnych dla Spółki decyzji 
Zarządu, ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki oraz efektów pracy Zarządu. 
Dokument ten nie zawierał szczegółowych procedur sprawowania kontroli i nadzoru Gminy 
nad Spółką. 

(dowód: akta kontroli str. 38-63 ) 

Według stanu na 31 grudnia 2011 r., 2012 r. i 2013 r. Spółka administrowała odpowiednio: 
156, 153 i 152 budynkami komunalnymi, w tym: 124, 124 i 123 budynkami mieszkalnymi, 
spośród których odpowiednio: 112 (90%), 113 (91%) i 112 (91%) oddane zostało do 
użytkowania przed 14 sierpnia 1961 r. W tej ostatniej grupie znajdowało się odpowiednio: 
106 (85%), 107 (86%) i 106 (86%) obiektów oddanych do użytkowania przed 1945 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 394) 

1.3. Struktura organizacyjna Spółki zapewniała realizację zadań nałożonych przez 
Gminę, jak również pozwalała na właściwy nadzór i kontrolę obiektów budowlanych 
w zakresie prawidłowego ich utrzymania.  
Według regulaminu organizacyjnego, odpowiedzialność za utrzymanie budynków 
w należytym stanie ponosiły, działające w ramach Spółki, Zakłady Usług Mieszkaniowych 
(ZUM nr 1, ZUM nr 2, ZUM nr 3), każdy w przydzielonym mu przez Zarząd Spółki rejonie 
swego działania. W każdym ZUM zatrudniano po pięciu pracowników, odpowiedzialnych 
m.in. za zakładanie oraz prowadzenie i aktualizację książek obiektów budowlanych, 
dokonywanie przeglądów technicznych budynków i mieszkań w określonych terminach, 
opracowywanie na ich podstawie planów remontów i napraw, nadzór nad wykonywaniem 
remontów bieżących, zlecanie usuwania awarii powstałych w lokalach użytkowych, 
wynikających z obowiązków wynajmującego. 

(dowód: akta kontroli str. 89-95 ) 

W latach 2011-2013 Spółka zatrudniała łącznie 12 pracowników posiadających m.in. 
uprawnienia do „oceniania i badania technicznego w zakresie wszelkich budynków i innych 
budowli o powszechnie znanych rozwiązaniach technicznych”, spośród których dwóch 
pracowników legitymowało się również uprawnieniami do oceniania i badania stanu 
technicznego instalacji sanitarnych. Wykonywanie przeglądów okresowych instalacji 
elektrycznych, instalacji gazowych oraz ciągów kominowych w kontrolowanym okresie 
Spółka zlecała podmiotom zewnętrznym posiadającym wymagane uprawnienia. 
Dla wszystkich pracowników dokonujących m.in. przeglądów technicznych obiektów 
budowlanych oraz prowadzących książki obiektów, Spółka określiła zakresy czynności, 
które zabezpieczały od strony formalnej prawidłową realizację zadań związanych 
z prawidłowym utrzymaniem obiektów komunalnych. W zakresach czynności 
poszczególnych pracowników określono m.in. obowiązki związane: z przeprowadzaniem 
i dokumentowaniem okresowych przeglądów technicznych, prowadzeniem i kontrolą 
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prawidłowości wpisów do książek obiektów budowlanych, współtworzeniem planów 
remontów rocznych, kompletowaniem oraz przechowywaniem dokumentacji technicznej 
budynków, a także prowadzeniem aktualnego wykazu zgromadzonej dokumentacji. 
Kierownicy ZUM zobowiązani byli m.in. do kontroli prawidłowości prowadzenia i zgodności 
z obowiązującym prawem budowlanym: książek obiektów budowlanych, protokołów 
instalacji gazowych, i przewodów kominowych oraz instalacji elektrycznych i stanu 
technicznego budynków. Do obowiązków kierowników ZUM należało także określanie 
kolejności robót niezbędnych do wykonania z uwzględnieniem stopnia bezpieczeństwa ludzi 
i mienia.  
Spółka nie opracowywała procedur działania w zakresie badania technicznego obiektów 
budowlanych oraz prowadzenia książek obiektów budowlanych. W latach 2011-213 
pracownicy Spółki uczestniczyli łącznie w 48 szkoleniach zawodowych, spośród których 
sześć dotyczyło problematyki związanej z eksploatacją budynków i prowadzeniem książek 
obiektu budowlanego. 

(dowód: akta kontroli str. 96-105 oraz 387-390) 

Spółka prawidłowo reagowała na otrzymane zgłoszenia awarii i usterek występujących 
w poszczególnych budynkach i lokalach mieszkalnych. W kontrolowanym okresie, wszystkie 
z otrzymanych 10 skarg (trzy w 2011 r., cztery w 2012 r. i trzy w 2013 r.) były analizowane 
w zakresie ich zasadności i działań niezbędnych do poprawienia niezadawalającego stanu 
obiektów. Wszyscy zainteresowani użytkownicy otrzymali stosowne odpowiedzi zawierające 
informacje o podejmowanych działaniach Spółki, zmierzających do poprawy istniejącego 
stanu lub uzasadnienie niepodejmowania takich działań.  

(dowód: akta kontroli str. 378-380) 

1.4. Do czasu kontroli NIK, tj. do 4 lipca 2014 r., Spółka nie otrzymała od Gminy zasad 
gromadzenia i ewidencjonowania bieżących informacji o zasobie budynków komunalnych. 
Spółka prawidłowo ewidencjonowała obiekty budowlane stanowiące gminny zasób 
nieruchomości, a zakres zgromadzonych danych zapewniał bieżące przekazywanie 
organom gminy informacji o zasobie. W zbiorczej ewidencji mienia komunalnego 
wykazywano m.in. wielkość zasobu, rodzaj obiektu (budynek mieszkalny, budynek 
użytkowy), liczbę i powierzchnię mieszkań w budynku z podziałem na mieszkania 
komunalne i mieszkania socjalne, liczbę izb. Rodzaj wyposażenia obiektów w instalacje 
i urządzenia oraz dostępność w poszczególnych lokalach m.in. instalacji  elektrycznej, 
wodno-kanalizacyjnej i gazowej ewidencjonowany był w poszczególnych ZUM. 
Prowadzona ewidencja posiadała również możliwość bieżącej aktualizacji danych. 

(dowód: akta kontroli str. 106-112) 

1.5. W latach 2011-2013 w Spółce obowiązywały m.in. procedury ewakuacji na 
okoliczność zdarzeń kryzysowych w tym: pożaru, wybuchu. W procedurach tych określono 
m.in. zasady i rodzaje ewakuacji, sposoby przeprowadzenia ewakuacji, wykaz osób 
odpowiedzialnych za zarządzanie i organizowanie ewakuacji oraz akcji ratunkowej. 
Sporządzano także corocznie plany działania w zakresie bezpieczeństwa publicznego, 
reagowania kryzysowego, obrony cywilnej oraz ochrony ludności.  
W 2010 r. dla budynków użyteczności publicznej wdrożono instrukcje bezpieczeństwa 
pożarowego, stosownie do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów6. 
Przestrzeganie procedur w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa dla 
życia lub zdrowia ludzi sprawdzane było m.in. poprzez przeprowadzanie próbnych 
ewakuacji osób będących użytkownikami budynków administracyjno-biurowych, jak również 
osób trzecich. W 2013 r. przeprowadzono dwie takie ewakuacje w budynkach użyteczności 
publicznej przy ul. Wałowej 10 i Rynek 9 w Tarnowie. O podejmowanych działaniach w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego Spółka informowała w rocznych sprawozdaniach 
ze swej działalności. 

(dowód: akta kontroli str. 70-88 ) 

                                                      
6 Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719. 
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1.6. W okresie objętym kontrolą NIK Spółka nie była kontrolowana przez Urząd Miasta 
Tarnowa, zarówno w zakresie wykonywania powierzonych obowiązków jak i w zakresie 
wywiązywania się z obowiązku przeprowadzania kontroli, określonych w art. 62 ustawy 
Prawo Budowlane. 

(dowód: akta kontroli str. 381-382) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zakresie 
zarządzania zasobem budynków komunalnych. 

2. Utrzymanie w należytym stanie technicznym 
budynków, w tym instalacji oraz przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa ich użytkowania 

2.1. Kontrola wybranych 10 książek obiektu budowalnego wykazała, że stosownie do 
obowiązujących przepisów7 dla wszystkich obiektów prowadzono książki obiektu 
budowlanego, spośród których siedem założone zostało w 1986 r. jedna (dla obiektu8 
oddanego do użytkowania w 1926 r.) założona została w 2007 r. Dla budynku przy 
ul. Kąpielowej 4 Spółka nie posiadała tomu I i II, a tom III założono 31 sierpnia 2001 r. 
W tomie I książki obiektu prowadzonej dla obiektu przy ul. Prostopadłej 11 nie zapisano 
daty jej założenia, a pierwszego wpisu w tym dokumencie dokonano 26 czerwca 1995 r.  

(dowód: akta kontroli str. 113,144,165,184, 203, 217, 231,247, 261,275) 

Wszystkie, spośród skontrolowanych 30 tomów książek obiektów, miały ponumerowane 
strony, lecz tylko siedem spośród nich zostało zabezpieczone przed usunięciem lub 
podmianą stron poprzez przesznurowanie i zaplombowanie przesznurowań pieczęcią 
firmową.  
W dziewięciu tomach książek obiektu nie wpisano na stronach tytułowych daty ich 
założenia9. W czterech tomach10 po ich wypełnieniu w części VIII.1 „Wykaz opracowań 
technicznych dotyczących obiektu” nie dokonano zamknięcia książki11 lecz prowadzono 
równolegle dwa tomy książek dla tego samego obiektu, np. w książce budynku mieszkalno-
użytkowego przy ul. Wekslarskiej 2 w tomie III w pozycji IV „Wykaz protokołów kontroli 
okresowych stanu technicznej sprawności obiektu” prowadzono zapisy do 24 października 
2013 r. pomimo, że zapisy w księdze IV prowadzono już od 27 października 2009 r., 
tj. cztery lata wcześniej od ostatniego zapisu dokonanego w tomie III. 
Wszystkie książki wykonane zostały w sposób trwały, zapewniający przydatność do 
użytkowania w całym okresie użytkowania obiektu. 
Zgodnie z postanowieniami § 5 rozporządzenia w sprawie książki obiektu we wszystkich 
skontrolowanych książkach obiektów zawarto podstawowe dane identyfikujące obiekt. 
Wpisy do książek siedmiu obiektów (spośród 10 badanych) nie zawierały wykazów 
dokumentacji, w tym dokumentacji technicznej przekazanej zarządcy przy zakładaniu 
książki, a wykazy dokumentacji dla pozostałych trzech obiektów obejmowały tylko 
wyszczególnienie projektów technicznych instalacji wewnętrznych lub architektonicznych 
badań obiektów. We wszystkich spośród skontrolowanych książek zamieszczono plany 
sytuacyjne obiektów, lecz żaden z nich nie określał, wymaganego12 usytuowania miejsc 

                                                      
7 art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U . z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) – dalej ustawa Prawo 

budowlane 
8 Budynek przy ul. Nowodąbrowskiej 125 
9 Budynki: Wekslarska 2 (tom IV), Brama Pilzneńska 3 (tom IV), Panny Marii 15 (tom IV), Skargi 30 (tom II), Grottgera 25 (tom 

II), Brodzińskiego 31 (tom II), Prostopadła 11 (tom I i tom II), Krzyska 13 (tom II) 
10 Budynek mieszkalno-użytkowy ul. Wekslarska 2, budynek mieszkalny ul. Kąpielowa 4, budynek mieszkalno-użytkowy ul. 

Brama Pilzneńska 3, budynek mieszkalny ul. Panny Marii 15 
11 § 5 pkt. 2 lit. f rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 

120 poz. 1134) – dalej rozporządzenie w sprawie książki obiektu 
12 § 5 ust. 3 rozporządzenia w sprawie książki obiektu. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz armatury lub urządzeń przeznaczonych 
do odcięcia czynnika dostarczanego za pomocą tych sieci (gazu, energii elektrycznej). 
Wszystkie książki obiektu zawierały wpisy o przeprowadzonych kontrolach i badaniach, 
a także informacje o przeprowadzonych remontach i przebudowach obiektu. Wpisy do 
książek dokonywano w sposób jednoznaczny i zwięzły. 
W książkach sześciu obiektów13 w tablicach nr 4 i nr 5 (dotyczących protokołów kontroli 
okresowych stanu budynku) w kolumnach dotyczących zakresu robót remontowych 
określonych w protokole kontroli zapisywano tylko rodzaj przeglądu (np. przegląd 
techniczny budynku, przegląd przewodów kominowych) oraz wskazania, że zalecenia do 
realizacji określone zostały w protokole przeglądu/kontroli. Nie określono jednak ważnych 
ustaleń zawartych w protokołach z przeglądów, określonych w § 6 ust. 2 rozporządzenia 
w sprawie książki obiektu.  
Do wszystkich książek obiektów dołączone zostały protokoły z kontroli obiektu budowlanego 
oraz oceny i ekspertyzy dotyczące stanu technicznego. 
(dowód: akta kontroli str.113-114,126-136,144-145,165-166, 184-185,203-204,217-218,231-
232,247-248,261-262,277-278) 

2.2. Kontrola 34 protokołów okresowych przeglądów stanu technicznego 10 obiektów 
budowlanych wykazała, że tylko dwa przeglądy14 zostały dokonane w miesiącach 
wiosennych, tj. w porze określonej w § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych użytkowania. Pozostałe przeglądy przeprowadzano w miesiącach letnich 
i jesiennych. 

(dowód: akta kontroli str.114,145,166,185-186, 204, 232, 262, 278) 

Stosownie do postanowień art. 62 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, przeglądami 
okresowymi obejmowano elementy budynków narażonych na szkodliwe wpływy 
atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, 
instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów 
kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), których uszkodzenia mogłyby 
powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, środowiska i konstrukcji budynku. 
W protokołach kontroli okresowej określano stan sprawności technicznej i wartości 
użytkowej elementów budynków, a także ich estetykę i estetykę otoczenia. Nie opisywano 
jednak rzeczywistego stanu technicznego poszczególnych elementów budynków oraz nie 
określano rozmiarów ich zużycia lub uszkodzenia15, ale dokonywano ocen stanu 
poszczególnych elementów wg skali: dobry, średni, zdatny do użytku, do remontu. 

 (dowód: akta kontroli str. 115,146,167,186, 205, 219, 232, 248, 262, 279) 

Prezes Zarządu Spółki w złożonych wyjaśnieniach podał, że nieprawidłowości te zostaną 
wyeliminowane, a przeglądy budynków będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

(dowód: akta kontroli str. 409, 410) 

Na poddane kontroli 34 protokoły przeglądów okresowych fakt sprawdzenia wykonania 
zaleceń z poprzednich przeglądów odnotowano w 18 protokołach (sporządzonych przez 
pracowników ZUM nr 2 i ZUM nr 3). Danych takich nie odzwierciedlono w żadnym spośród 
16 protokołów sporządzonych przez ZUM nr 1. 
Kontrola szczegółowa protokołów przeglądów okresowych 10 wybranych obiektów 
wykazała, że na 32 wnioski sprecyzowane w wyniku przeglądów dokonanych w 2011 r. do 
daty przeglądu przeprowadzonego w 2012 r. zrealizowano 5 wniosków, tj. 15,6% wniosków, 
a na 35 wniosków przedstawionych w wyniku przeglądów okresowych przeprowadzonych 
w 2012 r. do dnia kontroli NIK zrealizowano 7 wniosków, tj. 20% wniosków. 
Nie wykonano remontów o łącznej szacunkowej wartości 340 tys. zł, w tym m.in. remontu 
schodów drewnianych przy ul. Wekslarskiej 2; remontu dojść do mieszkań, uzupełnienia 
ubytków tynków, wymiany stolarki okiennej strychowej w budynku przy ul Kąpielowej 4; 
remontu tynków na elewacji tylnej o raz uzupełnienia i odmalowania tynków na klatce 
schodowej przy ul Pilzneńskiej 3; remontu tynków elewacji tynków oraz remontu balkonów 

                                                      
13 Budynki przy ul.: Skargi 30, Grottgera 25, Nowodąbrowska 125, Brodzińskiego 31, Prostopadła 11, Krzyska 13. 
14 Budynki przy ul. Skargi 30 – kontrola coroczna przeprowadzona 29 maja 2012 r. oraz przy ul. Kąpielowej 4 – kontrola 

pięcioletnia przeprowadzona 3 maja 2013 r. 
15  § 4 ust. 4 pkt. 1-4 rozporządzenia w sprawie warunków użytkowania. 
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komunikacyjnych w budynku przy ul. Panny Marii 15; ocieplenia (lub odnowienia elewacji 
wraz z wymianą okien, naprawy podmurówki oraz wykonani hydro izolacji budynku przy 
ul. Skargi 30; ocieplenia ścian oraz naprawy tynków budynku przy ul. Grottgera 25; 
ocieplenia ścian budynku i naprawy schodów zewnętrznych budynku przy 
ul. Nowodąbrowskiej 25; wymiany bram wejściowych do budynku przy ul. Brodzińskiego 31; 
wymiany okna strychowego w budynku przy ul. Prostopadłej 11.  
(dowód: akta kontroli str.115-125,146-156,167-177,186-196, 205-213, 219-227, 233-241, 
249-257, 263-271, 279-287) 

Nierealizowanie wniosków określonych w protokołach przeglądów okresowych 
przeprowadzonych w 2013 r. potwierdziły również wyniki oględzin przeprowadzonych przez 
NIK w dniach 27 czerwca 2014 r., 1 lipca 2014 r. i 3 lipca 2014 r. w budynkach położonych 
przy ul. Brodzińskiego 31, Grottgera 25 i Panny Marii 15. 

(dowód: akta kontroli str. 431-435) 

2.3. Stosownie do art. 62 ust. 4-6 ustawy Prawo budowlane wszystkie osoby 
przeprowadzające w latach 2011-2013 okresowe kontrole posiadały uprawnienia budowlane 
w odpowiedniej specjalności lub posiadały odpowiednie kwalifikacje. Okresowe kontrole 
stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, przeprowadzały 
osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją 
urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych, a kontrole okresowe przewodów 
dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych, były prowadzone 
przez osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim. 

(dowód: akta kontroli str.116,146-147,168,187,206, 220, 233-234,249-250, 263, 279-280) 

W latach 2011-2012 wszystkie budynki będące przedmiotem kontroli NIK objęte zostały 
przeglądami przewidzianymi w przepisach art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane.  
Nie dokonywano natomiast powtórnych przeglądów pomieszczeń przeznaczonych do 
wspólnego użytkowania oraz elementów i urządzeń stanowiących wyposażenie budynków 
użytkowanych intensywnie lub narażonych na uszkodzenia16, które należało przeprowadzić 
co najmniej dwukrotnie w ciągu roku, oraz nieobligatoryjnych przeglądów roboczych 
mających na celu określenie stanu przygotowania budynku, urządzeń i instalacji do 
użytkowania w okresie zimowym17. 

(dowód: akta kontroli str. 117,148,169,188, 207, 221, 235, 251, 265, 281, 291) 

Prezes Zarządu wyjaśnił, że ze względu na dużą liczbę zarządzanych budynków Spółka nie 
była w stanie przeprowadzać dwukrotnych w ciągu roku przeglądów pomieszczeń. 
Corocznie przed okresem zimowym technicy z każdego ZUM dokonywali kontroli stanu 
pokryć dachowych oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych w zakresie eliminacji przyczyn 
powodujących rozmrożenia instalacji w okresie zimowym, jak również kompletności 
oszklenia w częściach wspólnych. Z przeglądów tych nie sporządzano protokołów, 
a zauważone usterki usuwane były na bieżąco. 

(dowód: akta kontroli str. 409-410) 

2.4. Kontrola wybranych 10 obiektów budowlanych wykazała, że w żadnym protokole 
z okresowych przeglądów nie podano określonych w § 4 ust. 4 rozporządzenia w sprawie 
warunków technicznych użytkowania: rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów 
budynku, zakresu robót remontowych, kolejności ich wykonania, metod i środków 
użytkowania elementów narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych 
i niszczące działanie innych czynników. Nie podawano także zakresu niewykonywanych 
robót remontowych zaleconych do realizacji w protokołach z poprzednich kontroli.  
(dowód: akta kontroli str. 115-125,146-154,167-177,186-196,205-213,217-227,233-241,249 
257,263-271,279-287) 

2.5. Danych zawartych w protokołach kontroli okresowych nie wykorzystywano do 
sporządzenia, określonych w § 7 ust. 1-2  rozporządzenia w sprawie warunków 
użytkowania, zestawień robót remontowych budynku, zawierających podział robót na roboty 
konserwacyjne, naprawy bieżące i naprawy główne, a tym samym nie stanowiły one 

                                                      
16 § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków użytkowania. 
17 § 4 ust. 6 rozporządzenia w sprawie warunków użytkowania. 
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podstawy do sporządzenia planu robót remontowych i nie były ujmowane w tych planach. 
Roczne plany remontów nie zawierały także podziału określającego pierwszeństwo dla 
robót mających na celu: eliminację zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników lokali i osób 
trzecich, zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku, spełnienie wymagań ochrony 
środowiska, zachowanie zapobiegawczego charakteru remontu18. Zakres robót 
przewidzianych do realizacji w planach rocznych w znacznym stopniu różnił się od zakresu 
robót określonych w protokołach z przeglądów okresowych, gdyż na 99 wniosków 
sprecyzowanych w wyniku przeprowadzonych w latach 2011-2013 kontroli okresowych 
(wybranych do kontroli szczegółowej 10 budynków) w rocznych planach remontów 
uwzględniono tylko 8 wniosków. 

W rocznych planach remontów również nie określano szczegółowego zakresu robót 
przewidzianych do wykonania, a w niektórych przypadkach zamiast oznaczenia obiektów, 
w których planowano przeprowadzenie remontów wpisywano „wg potrzeb” lub podawano 
liczbę czynności do wykonania, np. w planie remontów na 2012 r. w pozycji „przemurowanie 
kominów zapisano „ZUM nr 1 wg potrzeb – 10 000 zł, ZUM nr 2 wg potrzeb – Dwernickiego 
6, Brodzińskiego 23 – 14 000 zł”, a w planie na 2014 r. w pozycji „Instalacje elektryczne: 
ZUM nr 1 – 3000 zł, badanie wyłączników p-poż – 1000 zł, ZUM nr 2 – 1000 zł, ZUM nr 3 – 
500 zł”. 

(dowód: akta kontroli str. 117,147,169,188,206,221,234,250,264,280, 292-314, 342-346) 

2.6. W latach 2011-2013, działalność Spółki, nie była objęta kontrolami organów nadzoru 
budowlanego, lub innych organów  (Państwowa Straż Pożarna, Inspekcja Ochrony 
Środowiska, Inspekcja Sanitarna i Państwowa Inspekcja Pracy), w zakresie 
gospodarowania zasobami budynków komunalnych. 

(dowód: akta kontroli str. 381-386) 

2.7. W okresie objętym kontrolą, spośród budynków oddanych do użytkowania przed 
14 sierpnia 1961 r., w jednym nastąpiła zmiana sposobu użytkowania z budynku 
mieszkalno-użytkowego na budynek użytkowy przeznaczony na potrzeby dwuoddziałowego 
przedszkola. Zmiana sposobu użytkowania dokonana została przez najemcę budynku za 
zgodą właściciela obiektu, tj. Gminy Miasta Tarnowa wyrażoną w piśmie z 14 sierpnia 
2012 r. oraz zgodą Spółki przedstawioną w piśmie z 20 sierpnia 2012 r. Inwestor 
zobowiązany został do wykonania robót zgodnie z projektem zatwierdzonym przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Projekt budowlany zatwierdzony został decyzją 
nr 378/2012 Prezydenta Miasta Tarnowa z 20 sierpnia 2012 r. Tą samą decyzją Prezydent 
Miasta udzielił pozwolenia na budowę, a postanowieniem z 25 września 2012 r. zobowiązał 
inwestora do uzyskania wszelkich decyzji i pozwoleń na użytkowanie określonych 
w art. 56 oraz art. 59a ustawy Prawo Budowlane.  

(dowód: akta kontroli str. 347-357) 

2.8. Według stanu na dzień kontroli, tj. 20 lipca 2014 r. Spółka nie dysponowała  
dokumentacją powykonawczą19 dla budynków oddanych do użytkowania przed 14 sierpnia 
1961 r., za wyjątkiem: inwentaryzacji budynków, opracowań projektowych ora dokumentów 
technicznych robót wykonywanych w toku użytkowania 99 obiektów, dla pozostałych 
29 budynków Spółka nie posiadała żadnej dokumentacji powykonawczej. 

(dowód: akta kontroli str. 358-377) 

Prezes Zarządu wyjaśnił, że Spółka nie odtwarzała brakującej dokumentacji dla 
najstarszych budynków ze względów finansowych. Wykonanie takiej dokumentacji, 
wymagałoby znacznych nakładów finansowych, wg szacunków Spółki ok. 1,2 mln. zł na 
wszystkie budynki zarządzane przez Spółkę. 

(dowód: akta kontroli str. 412-413) 

 

 

 

                                                      
18 § 7 ust. 4  rozporządzenia w sprawie warunków technicznych użytkowania 
19 w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy Prawo budowlane. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1) Książki obiektu budowlanego nie spełniały wymagań określonych w § 4-6 
rozporządzenia w sprawie książki obiektu, gdyż na skontrolowane 30 tomów tych książek: 

 23 książki nie zostały (stosownie do § 4 ust. 1 rozporządzenia)  zabezpieczone przed 
usunięciem lub podmianą stron,  

 w dziewięciu tomach książek obiektu nie wpisano na stronach tytułowych daty ich 
założenia czym naruszono postanowienia § 4 ust. 2 rozporządzenia, 

 w czterech tomach po ich wypełnieniu w części VIII.1 „Wykaz opracowań technicznych 
dotyczących obiektu” nie dokonano określonego w § 5 pkt. 2 lit. f rozporządzenia 
w sprawie książki obiektu zamknięcia książek lecz prowadzono równolegle dwa tomy 
tych dokumentów dla tego samego obiektu, 

 zamieszczone w książkach obiektów plany sytuacyjne obiektów nie określały, 
stosownie do postanowień § 5 ust. 3 rozporządzenia w sprawie książki obiektu, 
usytuowania miejsc przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz armatury lub 
urządzeń przeznaczonych do odcięcia czynnika dostarczanego za pomocą tych sieci, 
(gazu, energii elektrycznej), 

 w książkach sześciu obiektów w tablicach nr 4 i nr 5 (dotyczących protokołów kontroli 
okresowych stanu budynku) w kolumnach dotyczących zakresu robót remontowych 
określonych w protokole kontroli zapisywano tylko rodzaj przeglądu (np. przegląd 
techniczny budynku, przegląd przewodów kominowych) oraz wskazania, że zalecenia 
do realizacji określone zostały w protokole przeglądu/kontroli. Nie określono jednak 
ważnych ustaleń zawartych w protokołach z przeglądów, określonych w § 6 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie książki obiektu.  

Odpowiedzialność za powstanie nieprawidłowości przedstawionych ponosi siedmiu 
pracowników ZUM20.  
(dowód: akta kontroli str. 113-114, 126-136, 144-145, 165-166, 184-185, 203-204, 217-218, 
231-232, 247-248, 261-262, 277-278) 

Prezes Zarządu wyjaśnił, że w związku z obowiązkiem wprowadzenia w 1998 r. wzoru 
książek obiektu, Spółka zakupiła nowe druki tych dokumentów dla wszystkich zarządzanych 
przez nią obiektów co wiązało się z dużym nakładem czasu pracy. Wskutek tego czynności 
takie jak: zabezpieczenie książek przed usunięciem lub wymianą stron, określenie 
usytuowania miejsc przyłączenia obiektów do sieci gazowej, elektrycznej i ciepła oraz 
uzbrojenia terenu  odsunięte zostały do realizacji w późniejszym terminie. Brak wpisów na 
stronach tytułowych dat założenia dziewięciu tomów książek obiektów wynikał 
z niedopatrzenia pracowników. Prowadzenie równolegle dwóch tomów obiektów 
spowodowane zostało administracyjnym zaleceniem Zarządu Spółki, który polecił by nie 
zamykać rozdziałów, w których było miejsce na dalsze wpisy, a wpisy w nowych książkach 
kontynuować w rozdziałach, w których rubryki zostały wyczerpane. Brak wpisów do książek 
w części zawierającej wykazy dokumentacji spowodowany został brakiem dokumentacji 
technicznej niektórych obiektów budowlanych. W niektórych przypadkach Spółka 
dysponowała tylko szczątkową dokumentacją dotyczącą bieżących prac remontowych, 
która była rejestrowana w książkach obiektów. W tabelach nr 4 i nr 5 książek obiektów 
dotyczących zakresu robót remontowych wpisywano tylko informacje o rodzaju przeglądu  
oraz wskazania, że zalecenia do realizacji określone zostały w protokole przeglądu 
z pominięciem ustaleń zawartych w protokołach gdyż uznano, że protokoły z przeglądów 
stanowią integralną część książek obiektów. 

(dowód: akta kontroli str. 408-409) 

2) Spółka nie wykorzystywała danych zawartych w protokołach kontroli okresowych do 
sporządzenia, określonych w § 7 ust. 1-3 rozporządzenia w sprawie warunków użytkowania, 
zestawień robót remontowych budynku, zawierających podział robót na roboty 
konserwacyjne, naprawy bieżące i naprawy główne, a tym samym nie stanowiły one 
podstawy do sporządzenia planu robót remontowych i nie były ujmowane w tych planach. 
Roczne plany remontów nie zawierały również podziału określającego pierwszeństwo dla 

                                                      
20 tiret 1-2:  ZUM 1 – P.B., R.S.; ZUM 2 – A.A., Z. Ł.; ZUM 3  - Z. S, A. K, E. K.;  tiret 3: ZUM 1 - P. B., R. S.; tiret 4: ZUM 1 – 

P.B., R.S.; ZUM 2 – A.A., Z. Ł.; ZUM 3  - Z. S, A. K, E. K.; tiret 5:  ZUM 2 – A. A., Z. Ł.; ZUM 3  - Z. S., A. K., E. Kl. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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robót mających na celu: eliminację zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników lokali i osób 
trzecich, zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku, spełnienie wymagań ochrony 
środowiska, zachowanie zapobiegawczego charakteru remontu21. 
(dowód: akta kontroli str. 117,147,169,188, 206, 221, 234, 250, 264, 280, 292-314, 342-346) 

Prezes Zarządu wyjaśnił, że realizacja remontów budynków uzależniona była od wysokości 
posiadanych środków finansowych i najpilniejszych potrzeb w zakresie usuwania 
zagrożenia dla życia i zdrowia użytkowników (ujawnionych niejednokrotnie po przeglądach 
technicznych), a nie od faktycznych potrzeb remontowych budynków wynikających 
z protokołów przeglądów. Z tego też względu nie opracowywano zestawień potrzeb 
remontowych każdego z budynków. Rozmiar robót remontowo-konserwacyjnych 
uwarunkowany był występującymi usterkami bieżącymi (m.in. remonty pieców kaflowych, 
uszczelnianie przewodów kominowych, konserwacje i drobne prace remontowe, remonty 
pustostanów) oraz potrzebami remontowymi zgłaszanymi przez użytkowników i służby 
techniczne. 
Corocznie rzeczowy zbiorczy plan remontów na wszystkie budynki komunalne z podziałem 
na rodzaj prac remontowych tworzony był na podstawie zauważonych usterek w trakcie 
częstej obecności pracowników technicznych w budynkach, a tylko częściowo na podstawie 
wyników przeglądów technicznych i usterek zgłaszanych przez lokatorów. 

(dowód: akta kontroli str. 391-392, 410) 

3) W żadnym protokole okresowego przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego 
nie opisano zakresu niewykonywanych robót remontowych zaleconych do realizacji 
w protokołach z poprzednich kontroli. Nie podawano również, określonych w § 4 ust. 4 
rozporządzenia w sprawie warunków technicznych użytkowania, zakresu robót 
remontowych, kolejności ich wykonania, metod i środków użytkowania elementów budynku 
narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych 
czynników. 
(dowód: akta kontroli str. 115-125,146-154,167-177,186-196,205-213,217-227,233-241,249 
257,263-271,279-287) 

Prezes Zarządu wyjaśnił, że w protokołach okresowej kontroli, określając stan sprawności 
technicznej wartości użytkowej elementów budynku posługiwano się określeniami stan zły, 
dostateczny, dobry. Nie stosowano natomiast określeń procentowych. Z powodu 
przeoczenia w ww. protokołach nie podawano zakresu niewykonywanych robót 
remontowych zaleconych do realizacji w protokołach z poprzednich kontroli.  

(dowód: akta kontroli str. 409) 

4) Nie dokonywano określonych w § 10 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych 
użytkowania, przeglądów pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania oraz 
elementów i urządzeń stanowiących wyposażenie budynków użytkowanych intensywnie lub 
narażonego na uszkodzenia.  
(dowód: akta kontroli str. 117,147,169,188,206,221,234,250,264,280, 292-314, 342-346) 

Prezes Zarządu wyjaśnił, że ze względu na dużą liczbę zarządzanych budynków, Spółka 
nie była w stanie przeprowadzić corocznie dwukrotnych przeglądów pomieszczeń 
przeznaczonych do wspólnego użytkowania oraz elementów i urządzeń stanowiących 
wyposażenie budynków użytkowanych intensywnie lub narażonych na uszkodzenia. 

 (dowód: akta kontroli str. 409-410) 

 
Tylko dwie kontrole, spośród 34 poddanych analizie, dokonane zostały w porze wiosennej, 
tj. zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków użytkowania, 
a pozostałe 32 kontrole przeprowadzano w miesiącach letnich i jesiennych.  

(dowód: akta kontroli str.114,145,166,185-186,204,232,262,278) 

Prezes Spółki wyjaśnił, że „ze względu na dużą liczbę zarządzanych budynków, Spółka nie 
była w stanie przeprowadzić wszystkich przeglądów w okresie wiosennym, stąd niektóre 
przeglądy przeprowadzano w okresie letnio-jesiennym”. 

(dowód: akta kontroli str. 409) 

                                                      
21 § 7 ust. 4  rozporządzenia w sprawie warunków technicznych użytkowania. 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność w zakresie utrzymania w należytym stanie technicznym budynków, w tym 
instalacji oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa ich użytkowania. 

3. Poprawa standardu wyposażenia budynków, w tym 
prowadzonych modernizacji i remontów  

 
 Badanie stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Spółka przeprowadzała 3.1.

corocznie w toku okresowych przeglądów. W wyniku tych przeglądów, spośród najstarszych 
budynków, do naprawy bieżącej zakwalifikowano: w 2011 r. 91 budynków, tj. 73%, w 2012 r. 
63, tj. 51%, a w 2013 r. 84, tj. 69% (średnio 79, tj. 64%) budynków. Do naprawy głównej 
w ww. okresie nie kwalifikowano budynków najstarszych, gdyż żaden z nich nie wymagał 
remontu w takim zakresie.  

 (dowód: akta kontroli str. 392-393) 

 W okresie objętym kontrolą Spółkę obowiązywały dwa wieloletnie programy 3.2.
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Tarnowa; na lata 2008-2012 
i 2013-2017 (dalej programy) uchwalone przez Radę Miejską odpowiednio: 23 października 
2008 r. i 20 grudnia 2012 r. W części dotyczącej analizy potrzeb oraz planu remontów 
i modernizacji, nie określano w programach rzeczowego wykazu zadań przewidywanych do 
wykonania, zawierano tylko szacunkowe nakłady na remonty budynków w układzie 
branżowym oraz szacunkowe nakłady na remonty budynków i lokali mieszkalnym w zasobie 
Gminy. 
Według szacunków zawartych w tych programach, w latach 2011-2013 na remonty 
budynków i lokali planowano wydatkować ogółem 13,4 mln zł w tym na: instalacje sanitarne 
- 1,0 mln. zł, instalacje gazowe - 0,34 mln. zł, instalacje centralnego ogrzewania - 
0,27 mln. zł, instalacje elektryczne - 0,64 mln. zł, remonty ogólnobudowlane (m.in.: 
elewacje, balkony, przebudowy, dobudowy, stolarka budowlana, piece kaflowe) - 9,8 mln. zł, 
zmiana systemu ogrzewania - 0,20 mln. zł, inne - 1,2 mln. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 395-402) 

Zakładane wskaźniki zostały częściowo zrealizowane, gdyż na remonty i modernizacje 
w latach 2011-2013 wydatkowano łącznie 12,5 mln zł, tj. 93,3% planowanych nakładów 
w tym: na remonty i modernizacje instalacji wodno-kanalizacyjnych 0,078 mln zł, tj. 7,8%; na 
instalacje gazowe 0,071 mln zł, tj. 20,9%; na instalacje c.o. 0,18 mln zł, tj. 66,7%; na 
instalacje elektryczne 0,13 mln zł, tj. 20,3%, na remonty ogólnobudowlane 9,1 mln. zł 
tj. 92,9%; na zmianę systemu ogrzewania wydatkowano 0,12 mln zł tj. 60%; a na pozostałe 
remonty i modernizacje wydatkowano 2,8 mln. zł, tj. 233% planowanej kwoty. 

(dowód: akta kontroli str. 403) 

W okresie objętym kontrolą Spółka przeprowadziła łącznie 124 planowane remonty bieżące 
najstarszych budynków o łącznej wartości 3,5 mln zł, podczas gdy planowano remonty 
142 budynków o wartości 3,8 mln zł. Oprócz remontów planowanych przeprowadzono 
pozaplanowe remonty 11 budynków, na które wydatkowano 143 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 414) 

Prezes Zarządu wyjaśnił, że niezrealizowanie planowanych remontów 18 najstarszych 
budynków spowodowane było brakiem zainteresowania przez wykonawców oferowanymi 
przez Spółkę robotami związanymi z remontami tych budynków lub rezygnacją przez 
Spółkę z remontów, wskutek składania przez wykonawców ofert za wyższą cenę od 
oszacowanej przez inwestora. W takich przypadkach Spółka wykonywała inne prace 
budowlane nieujęte w planach remontów, w tym m.in. uszczelnianie przewodów 
kominowych oraz naprawy pieców kaflowych.  

(dowód: akta kontroli str. 420-421) 

W latach 2011-2013 Spółka realizowała przedsięwzięcia zapobiegające m.in. postępującej 
dekapitalizacji zasobu budynków komunalnych m.in. poprzez: odnowienie elewacji 

Ocena cząstkowa 
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zewnętrznych na 23 budynkach, remonty i konserwacje dachów na 16 budynkach, 
malowanie 20 klatek schodowych, przemurowanie 20 kominów, przeprowadzenie robót 
zduńskich w 181 mieszkaniach oraz wyremontowanie 185 mieszkań, tzw. pustostanów. 

 (dowód: akta kontroli str. 315-341, 414) 

W latach 2011-2013 Spółka nie sporządzała pisemnych analiz potrzeb remontowych. Plany 
remontów budynków i lokali wynikające z ich stanu technicznego były na bieżąco 
korygowane o roboty wymagające natychmiastowych realizacji, z powodu awarii lub potrzeb 
zgłaszanych w ciągu roku przez użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych. Roboty te 
były wykonywane w ramach posiadanych środków finansowych. Wprowadzone korekty 
planów remontów nie były zapisywane w rocznych planach, lecz były wykazywane 
w sprawozdaniach z wykonania planów remontów za dany rok sprawozdawczy.  
W powołanym wyżej okresie Spółka nie podejmowała innych działań – poza 
wyszczególnionymi w sprawozdaniach z wykonania remontów - w zakresie zapobiegania 
postępującej dekapitalizacji zasobu budynków komunalnych, ze względu na brak środków 
finansowych. 

(dowód: akta kontroli str. 415) 

 W okresie objętym kontrolą Spółka nie prowadziła nadbudowy, rozbudowy 3.3.
i przebudowy najstarszych budynków, a prowadzone remonty i modernizacje budynków 
w latach 2011-2013 przyczyniały się m.in. do dostosowania obiektów do norm 
bezpieczeństwa pożarowego, wymiarów schodów, a także oświetlenia awaryjnego, 
o których mowa w § 68 ust. 1 i 2 oraz § 181 rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych. W wyniku tych działań 7 obiektów (42 mieszkania) dostosowane zostały do 
norm bezpieczeństwa pożarowego, a w 12 budynkach (129 mieszkań) zamontowano 
wyłączniki przeciwpożarowe. W efekcie tych działań zmniejszyła się liczba obiektów, 
w których brak było wyłączników przeciwpożarowych z 63 budynków i 455 lokali w 2011 r. 
do 43 budynków i 220 lokali w 2013 r., a liczba budynków i lokali wyposażonych w schody 
o nienormatywnych wymiarach zmniejszyła się w tym czasie z 64 budynków i 374 lokali do 
63 budynków i 370 lokali.  

(dowód: akta kontroli str. 315-341, 419) 

 W latach 2011-2013 Spółka zrealizowała łącznie 9 zadań inwestycyjno-3.4.
modernizacyjnych, w wyniku których w 31 lokalach mieszkalnych poprawiono wskaźniki 
przenikalności cieplnej ścian (poprzez przeprowadzoną termoizolację budynków), pięć 
mieszkań wyposażono w instalacje wodno-kanalizacyjne, w ośmiu lokalach zamieniono 
ogrzewanie indywidualne na centralne, a jeden lokal wyposażono w instalacje gazową. 
Podjęte działania nie wpłynęły jednak w znaczący sposób na poprawę standardu 
użytkowania najstarszych budynków, gdyż ze względu na wzrost liczby zarządzanych 
najstarszych lokali z 726 w 2012 r. do 745 w 2013 r. liczba lokali pozostających bez gazu 
sieciowego zwiększyła się w tym okresie z 198 do 211. Podobnie przy odnotowanym 
wzroście liczby lokali wyposażonych w instalacje centralnego ogrzewania z 55 w 2011 r. do 
65 w 2013 r. liczba lokali pozostających bez tych instalacji zwiększyła się z 671 do 680. 
Żaden z najstarszych lokali nie posiadał instalacji ciepłej wody. W pełni wyposażono lokale 
tylko w instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne.  

 (dowód: akta kontroli str. 404, 417) 

 W okresie objętym kontrolą Spółka nie podejmowała decyzji o wyłączeniu 3.5.
najstarszych budynków z użytkowania ze względu na stan techniczny. Decyzji takich oraz 
pozwoleń na rozbiórkę nie wydawał także Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
Miasta Tarnowa. 

 (dowód: akta kontroli str. 386, 393) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości  

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność na rzecz poprawy standardu 
wyposażenia budynków, w tym przeprowadzonych modernizacji i remontów. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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4. Koszty eksploatacji i utrzymania budynków 
komunalnych 

 
4.1. Na utrzymanie i eksploatację najstarszych budynków Spółka wydatkowała w 2013 r. 
3 634 tys. zł, co w porównaniu do wydatkowanych na ten cel: 3 723 tys. zł w 2011 r. 
i  4 023 tys. zł w 2012 r. stanowiło mniej kolejno o: 89 tys. zł i o 389 tys. zł. 
Największy udział w strukturze kosztów utrzymania budynków stanowiły remonty 
i inwestycje, na które w ww. latach wydatkowano kolejno 2 765 tys. zł, 3 060 tys. zł 
i 2 620 tys. zł, co w stosunku co całkowitych kosztów utrzymania tych obiektów stanowiło: 
74,3%, 76,0% i 72,1%.  
Na bieżącą eksploatację najstarszych budynków w latach 2011-2013 wydatkowano kolejno: 
408 tys. zł, 438 tys. zł i 469 tys. zł, co w porównaniu do całkowitych kosztów ich utrzymania 
tych obiektów stanowiło: 11,0%, 10,9% i 12,0%. Koszty zarządu w całym kontrolowanym 
okresie utrzymywały się na podobnym poziomie i wynosiły: w 2011 r. 550 tys. zł, w 2012 r. 
525 tys. zł i w 2013 r. 545 tys. zł, w stosunku do całkowitych kosztów utrzymania 
najstarszych obiektów stanowiło: 14,8%, 13,0% i 15,0%. 
Średni koszt utrzymania i eksploatacji 1 m2 najstarszego zasobu mieszkaniowego 
wynoszący: w 2011 r. 79,23 zł, w 2012 r. 85,79 zł, w 2013 r. 81,05 zł był wyższy od 
średniego kosztu utrzymania i eksploatacji całego zasobu w kolejnych latach 
kontrolowanego okresu o: 8,66 zł, tj. o 12,2%; 7,70 zł, tj. o 9,9%; i 9,84 zł, tj. o 13,8%. 

(dowód: akta kontroli str. 418) 

4.2. W okresie objętym kontrolą Spółka nie prowadziła odrębnych analiz kosztów 
związanych z utrzymaniem najstarszych zasobów komunalnych. 

(dowód: akta kontroli str. 436-437) 

Działająca w imieniu Prezesa Zarządu – Prokurent Spółki wyjaśniła, że analiz takich nie 
prowadzono, ze względu na brak odpowiednich narzędzi księgowych. Na 2015 r. Zarząd 
Spółki zaplanował zakup nowego oprogramowania, które umożliwi prowadzenie 
wszechstronnych analiz, zarówno kosztowych oraz przychodowych, całego zasobu 
i poszczególnych nieruchomości. 

(dowód: akta kontroli str. 437) 

4.3. W latach 2011-2013 w ramach działań zmierzających do ograniczenia kosztów 
utrzymania i eksploatacji najstarszych budynków komunalnych, Spółka zrealizowała dwa 
zadania, tj. ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji budynku przy ul. Mickiewicza 25 oraz 
wymianę bram wejściowych do ogrzewanych klatek schodowych w budynku przy 
ul. Ochronek 8. Jednak, jak to wyjaśniła Prokurent, ze względu na brak odpowiednich 
narzędzi księgowych oraz coroczne podwyżki cen detalicznych energii cieplnej Spółka nie 
była w stanie oszacować efektów finansowych tych działań. 

(dowód: akta kontroli str. 436-437) 

4.4. Spółka nie sporządzała planów rzeczowo-finansowych rocznych i wieloletnich dla 
każdego z najstarszych budynków. 

(dowód: akta kontroli str. 436-437) 

Prokurent wyjaśniła, że zarówno właściciel zasobu komunalnego jak i obowiązujące prawo 
nie wymagali od Spółki tworzenia planów rzeczowo-finansowych indywidualnie dla każdego 
budynku, lub uwzględniających kryterium wieku zarządzanego zasobu. Spółka tworzyła 
roczne plany techniczno-ekonomiczne zbiorczo dla całego zasobu komunalnego. Plany 
takie sporządzanie były z uwzględnieniem rodzaju prac remontowych i inwestycyjnych, 
których potrzebę wykonania zgłaszali pracownicy Spółki na podstawie oceny stanu 
technicznego budynków oraz zauważonych i zgłaszanych usterek.  

(dowód: akta kontroli str. 436-437) 

4.5. Uzyskiwane przez Spółkę przychody (czynsze i pożytki) z najmu i dzierżawy lokali 
oraz powierzchni w budynkach stanowiących stuprocentową własność Gminy były 
w badanym okresie niewystarczające w stosunku do potrzeb, gdyż w latach 2011-2012 były 
niższe od poniesionych kosztów na remonty, utrzymanie i eksploatację tych obiektów 
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o 789 tys. zł. W 2013 r. uzyskane przychody z tego tytułu były wyższe od poniesionych 
kosztów zaledwie o 69 tys. zł, tj. o 1,5% kosztów poniesionych. 
W kontrolowanym okresie przychody uzyskiwane z wynajmu lokali w budynkach 
najstarszych były niższe od poniesionych kosztów kolejno: w 2011 r. o 411 tys. zł, 
tj. o 12,4%, w 2011 r. o 759 tys. zł, tj. o 23,3% i w 2013 r. o 458 tys. zł, tj. o 14,4%. 

(dowód: akta kontroli str. 418) 

Prezes Zarządu wyjaśnił, że straty poniesione na wynajmie zasobu, będącego w całości 
własnością Gminy, pokrywane były z dochodów uzyskanych z najmu lokali użytkowych oraz 
z najmu lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych. 

(dowód: akta kontroli str. 439-440) 

4.6. W okresie objętym kontrolą następował stopniowy wzrost wypłaconych dodatków 
mieszkaniowych ogółem z 429,7 tys. zł w 2011 r. do 476,6 tys. zł w 2012 r. i do 617,4 tys. zł 
w 2013 r. Dodatki mieszkaniowe wypłacone najemcom lokali w najstarszych budynkach 
wyniosły odpowiednio: 264,8 tys. zł, 310,6 tys. zł i 446,1 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 438) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym zakresie. 

5. Zapewnienie i wykorzystanie środków finansowych na 
poprawę stanu technicznego zasobu 

 
5.1. W okresie objętym kontrolą – stosownie do postanowień uchwały Zarządu Miasta 
Tarnowa z 12 października 1992 r. Spółka nie otrzymywała z budżetu Gminy środków 
finansowych na utrzymanie zasobu komunalnego. Źródła przychodów Spółki przeznaczone 
na pokrycie kosztów związanych z administrowaniem budynkami komunalnymi na remonty 
i naprawy bieżące oraz remonty kapitalne stanowiły czynsze z najmu lokali mieszkalnych 
i użytkowych w budynkach stanowiących 100% własności Gminy i w budynkach 
stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych. Z tych tytułów Spółka uzyskała 
przychody w wysokości 10 028 tys. zł  w 2011 r. 10 356 tys. zł, w 2012 r. i 10 520 tys. zł, 
w 2013 r.  
Oprócz przychodów z  czynszów z najmu lokali Spółka uzyskiwała również wpływy m.in. 
z opłat: za wodę i kanalizację, za wywóz nieczystości, za centralne ogrzewanie, z tytułu 
zarządzania budynkami wspólnot mieszkaniowych oraz z reklam i wynajmu garaży. 
W latach 2011-2013 z tych tytułów Spółka zrealizowała przychody ogółem, kolejno 
w kwotach: 19 817 tys. zł, 19 934 tys. zł i 20 193 tys. zł, a wydatkowała 19 397 tys. zł, 
19 403 tys. zł i 19 562 tys. zł, tj. mniej od uzyskanych przychodów kolejno o: 420 tys. zł, 
531 tys. zł i 631 tys. zł. 
Kwoty zrealizowanych wydatków w kontrolowanym okresie były niższe od planowanych na 
poszczególne lata kolejno o: 849 tys. zł, tj. o 4,2%, 923 tys. zł, tj. o 4,5% i 1 239 tys. zł, 
tj. o 6,3%.  
Najwyższe koszty w każdym roku analizowanego okresu ponoszono z tytułu zużycia energii 
i wody, na które wydatkowano: w 2011 r. 5 698 tys. zł, w 2012 r. 5 529 tys. zł, a w 2013 r. 
5 604 tys. zł. Na eksploatację bieżącą (inne usługi obce) oraz remonty i konserwacje 
budynków i lokali komunalnych Spółka planowała wydatkować ogółem 6 455 tys. zł 
w 2011 r., 6 225 tys. zł w 2012 r. i 4 970 tys. zł w 2013 r., a wydatkowała odpowiednio: 
5 642 tys. zł, tj. 87,4% kwoty zaplanowanej; 5 768 tys. zł, tj. 92,7% i 4 190 tys. zł, tj. 84,3% 
planowanych kosztów. 

(dowód: akta kontroli str. 422-430) 
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5.2. W okresie objętym kontrolą Spółka nie podejmowała działań w celu pozyskania 
dodatkowych środków (poza przychodami z zasobu) na finansowanie inwestycji służących 
poprawie stanu technicznego i standardu wyposażenia budynków, stanowiących najstarszy 
zasób. 

(dowód: akta kontroli str. 440) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 

Wysokość pozyskanych środków finansowych nie zapewniała pełnego zaspokojenia 
potrzeb remontowych i inwestycyjnych służących poprawie stanu technicznego i standardu 
wyposażenia budynków stanowiących najstarszy zasób komunalny. 

IV. Uwagi i wnioski 
 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli22, wnosi o podjęcie skutecznych działań w celu zapewnienia: 

1) prawidłowego prowadzenie książek obiektów budowlanych, 
2) rzetelnego sporządzania protokołów z przeglądów okresowych, 
3) sporządzania potrzeb remontowych i planów remontów z wykorzystaniem wyników 

przeglądów okresowych. 

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 Krakowie. 

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. 

Kraków, dnia …. lipca 2014 r. 

  

  

Kontroler 
 

Zbigniew Stachowicz 
gł. specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

                                                      
22 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 
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