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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Okres objęty kontrolą Od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2018 r. lub do zakończenia czynności 
kontrolnych oraz zdarzenia sprzed 2015 r., jeżeli miały wpływ na kontrolowaną 
działalność 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontroler Wojciech Szukała, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/77/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 4-5) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Józefowie1, ul. Kościuszki 37, 23-460 Józefów 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Roman Dziura, Burmistrz Józefowa2 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 6-7) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia3, że Urząd Miejski w Józefowie nie realizował 
w sposób rzetelny zadań związanych z gospodarką mieszkaniową. Pozytywnie, 
mimo stwierdzonych nieprawidłowości, należy natomiast ocenić sposób 
prowadzenia mieszkań chronionych. 

Zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej angażowały niewielką część środków 
finansowych Gminy Józefów (dalej: Gmina). Wydatki poniesione na ten cel 
w kolejnych latach 2015, 2016 i 2017, w kwotach odpowiednio: 28,6 tys. zł, 
32,9 tys. zł i 34,4 tys. zł, stanowiły zaledwie 0,13%, 0,13% i 0,10% wszystkich 
wydatków Gminy w danym roku.  

W kontrolowanym okresie Urząd nie posiadał jednak kluczowych dokumentów, 
dotyczących gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy. Wieloletni 
program gospodarowania tym zasobem, opracowany na lata 2009-2015, był 
niekompletny i nie spełniał niektórych z wymogów, określonych przepisami 21 ust. 2 
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego4. Kolejny dokument, sporządzony dla 
lat 2016-2021, był zgodny z ww. przepisami. Przedłożenie projektu uchwały Radzie 
Miejskiej w Józefowie dopiero w marcu 2016 r. spowodowało, że Gmina przez 
prawie cztery miesiące 2016 r. nie posiadała uchwalonego Wieloletniego Programu. 
Kolejny istotny dokument, przewidziany art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ww. ustawy 
i określający zasady wynajmowania lokali, został przyjęty dopiero w trakcie 
kontroli NIK, 28 czerwca 2018 r. 
                                                      
1 Dalej: Urząd. 
2 Dalej: Burmistrz. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

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

4 Dz. U. z 2016 r. poz. 1610, ze zm. Dalej: ustawa o mieszkaniowym zasobie gminy. 
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Większość, bo osiem z 13, umów najmu lokali socjalnych, obowiązujących 
w kontrolowanym okresie, zostało zawartych na czas nieoznaczony, co stało 
w sprzeczności z zasadą wyrażoną w art. 23 ust. 1 ustawy o mieszkaniowym 
zasobie gminy. Najemcom lokali socjalnych (z jednym wyjątkiem) ustalono czynsz 
najmu wg stawek przekraczających 50% stawki najniższego czynszu 
obowiązującego w gminnym zasobie, co naruszało przepisy art. 23 ust. 4 tej ustawy. 
Z wyjaśnień Burmistrza Józefowa wynika, że przewidziane art. 22 ustawy 
wyodrębnienie z zasobu mieszkaniowego gminy lokali przeznaczonych na wynajem 
jako lokale socjalne, wymagać będzie ponownej weryfikacji i wdrożenia zmian, 
z uwagi na błędy w zakwalifikowaniu poszczególnych lokali do kategorii: mieszkań 
komunalnych lub lokali socjalnych. 

Negatywnie należy ocenić niewywiązywanie się z obowiązku prowadzenia książek 
obiektów budowalnych (dalej: KOB) i poddawania mieszkań odpowiednim kontrolom 
(tj. przeglądom okresowym rocznym i pięcioletnim). Dopiero w trakcie kontroli NIK 
Urząd podjął działania, zmierzające do założenia KOB i przeprowadzenia 
niezbędnych przeglądów w lokalach mieszkalnych niepozostających w zarządzie 
szkół podstawowych. Zauważyć należy, że wymagane przepisami kontrole 
i przeglądy mają służyć nie tylko zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowników 
budynków, ale stanowić też – zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych użytkowania budynków mieszkalnych5 – podstawę sporządzania 
zestawień robót remontowych budynku i planu robót remontowych. Pozytywnym 
aspektem działań podjętych przez Urząd jest fakt, iż objęły one swoim zakresem 
również wszystkie cztery nieruchomości, w których Gmina posiadała 
mniejszościowy udział we własności, a w przypadku których wspólnoty nie zadbały 
o wybór podmiotu, odpowiedzialnego m.in. za przeprowadzanie przeglądów 
okresowych.  

Gmina wywiązała się z obowiązku utworzenia mieszkań chronionych, a także 
w prawidłowy sposób przyjęła szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt 
w tym mieszkaniu, powierzając realizację tego zadania w głównej mierze 
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Józefowie. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1. Zgodnie z §14 ust. 1 pkt 9 Regulaminu organizacyjnego Urzędu za prowadzenie 
spraw związanych z gospodarką lokalami odpowiedzialny był Wydział Inwestycji. 
W ramach tego wydziału utworzono (§14 ust. 2 pkt 2 i 4) stanowiska: ds. gospodarki 
lokalami oraz ds. mienia samorządowego (Z-ca Naczelnika Wydziału). 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 24) 

2. Rada Miejska w Józefowie przyjęła w 2009 r.6 wieloletni program gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009-2015 (dalej: Wieloletni Program 
na lata 2009-2015). Kolejny wieloletni program, obejmujący lata 2016-2021, został 
uchwalony w 2016 r.7 (dalej: Wieloletni Program na lata 2016-2021). 

                                                      
5 Dz. U. nr 74, poz. 836, ze zm.  
6 Uchwałą nr XXXVIII/194/09 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Józefów na lata 2009-2015. Program stanowił załącznik do uchwały. 
Uchwała nie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, a jej postanowienia przewidywały 
wejście aktu w życie z dniem podjęcia. 

7 Uchwałą nr XVI/97/2016 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Józefów na lata 2016-2021. Program stanowił załącznik do uchwały. 

Opis stanu 
faktycznego 



 

4 

Powyższy dokument, opracowany na lata 2009-2015, nie spełniał niektórych 
z wymogów, określonych w przepisach art. 21 ust. 2 ustawy o mieszkaniowym 
zasobie gminy (co opisano szerzej w sekcji „Ustalone nieprawidłowości” niniejszego 
punktu wystąpienia pokontrolnego). Wieloletni Program na lata 2016-2021 zawierał 
już wszystkie elementy, przewidziane tymi przepisami.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 57-66) 

3. Gmina Józefów nie posiadała uchwalonych zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, o których mowa w art. 21 
ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Odpowiedni akt, określający wszystkie zasady wymienione 
w art. 21 ust. 3 ustawy, został uchwalony przez Radę Miejską w Józefowie dopiero 
w trakcie kontroli NIK (28 czerwca 2018 r.), po przedłożeniu przez Burmistrza 
projektu uchwały.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 76-81) 

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

1. Wieloletni Program na lata 2009-2015 nie spełniał niektórych z wymogów, 
określonych przepisami art. 21 ust. 2 ustawy o mieszkaniowym zasobie gmin, 
gdyż: 

– zawierał informacje o liczbie wszystkich lokali mieszkalnych i ich stanie 
technicznym wg stanu na dzień 31.10.2009 r. – ale nie obejmował prognozy 
wielkości oraz stanu technicznego zasobu w poszczególnych latach, 
z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne, czego 
wymagały przepisy art. 21 ust. 2 pkt 1 ustawy, 

– zawierał ogólną informację o planowanych w latach 2009-2015 remontach 
bieżących i modernizacji lokali komunalnych – bez szczegółowej analizy 
potrzeb oraz planu remontów i modernizacji, wynikających ze stanu 
technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata, co naruszało 
przepisy art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy, 

– zakładał sprzedaż sześciu lokali w latach 2009-2015 – nie wskazywał jednak, 
ile lokali zaplanowano do zbycia w poszczególnych latach (art. 21 ust. 2 pkt 3 
ustawy), 

– nie określał, w żadnym stopniu, wysokości wydatków zaplanowanych 
na mieszkaniowy zasób gminy, podczas gdy przepisy art. 21 ust. 2 pkt 7 
ustawy wymagały podania: wysokości wydatków w kolejnych latach, 
z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty 
modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy, kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest 
jednym ze współwłaścicieli, a także wydatków inwestycyjnych. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 57-60) 

 Burmistrz wyjaśnił, że Wieloletni Program na lata 2009-2015 nie spełniał 
niektórych wymogów, określonych art. 21 ust. 2 ustawy o mieszkaniowym 
zasobie gminy, jednak nie został on zakwestionowany w ramach nadzoru, 
sprawowanego przez Wojewodę Lubelskiego. Rada Miejska, podejmując 
uchwałę, bazowała na wzorze programu, przyjętego przez inną gminę, który 
przeszedł już nadzór prawny. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 74-75, 98-100) 

2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Józefów na lata 2016-2021 został przedłożony 
Radzie Miejskiej w Józefowie dopiero 17 marca 2016 r. W konsekwencji, 
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do czasu wejścia w życie uchwały z dniem 27 kwietnia 2016 r.8 Gmina nie 
posiadała wieloletniego programu (poprzedni dokument obowiązywał do końca 
2015 r.). 

Burmistrz wyjaśnił, że z powodu przeoczenia pracownika odpowiedzialnego 
za przygotowanie projektu uchwały, został on zbyt późno przedłożony Radzie 
Miejskiej. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 57-73, 98-100) 

3. W okresie objętym kontrolą brak było ustalonych zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu, czego wymagały przepisy art. 21 
ust. 1 pkt 2 ustawy o mieszkaniowym zasobie gminy, a  projekt odpowiedniej 
uchwały został opracowany dopiero w trakcie niniejszej kontroli NIK (Rada 
Miejska w Józefowie podjęła uchwałę9 w dniu 28 czerwca 2018 r.). 

 Z wyjaśnienia Burmistrza wynika, że Rada Miejska nie podejmowała uchwały 
w sprawie ustalania zasad wynajmowania lokali, z uwagi na brak wniosków 
o przydział mieszkania komunalnego oraz fakt, że większość lokali została 
wynajęta wiele lat temu na czas nieokreślony, a cztery lokale socjalne – na okres 
10 lat. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 10, 15, 76-81, 98-100) 

 Zdaniem NIK, okoliczności przytoczone przez Burmistrza nie usprawiedliwiają 
niepodejmowania odpowiednich działań, zmierzających do ustalenia jednolitych 
zasad wynajmowania gminnych lokali.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

2. Zasób i gospodarowanie mieszkaniowym zasobem 
gminy 

1. W latach 2015-2017 Gmina posiadała 17 lokali mieszkalnych, w tym: trzy 
mieszkania komunalne10 i 14 lokali socjalnych11. Jeden lokal socjalny stanowił 
pustostan. Za zgodą Rady Miejskiej w Józefowie, Burmistrz podejmował od końca 
2017 r. działania zmierzające do jego sprzedaży. Lokal został ostatecznie sprzedany 
18.05.2018 r., po rozstrzygnięciu przetargu ustnego nieograniczonego. Na dzień 
30.06.2018 r. mieszkaniowy zasób gminy obejmował zatem 16 lokali mieszkalnych, 
z czego 13 stanowiło lokale socjalne. 

Burmistrz wyjaśnił, że pustostan w jednym z lokali spowodowany był osadzeniem 
lokatora w więzieniu, co utrudniało prowadzenie korespondencji w zakresie 
dalszego wynajmu. Problemy z opróżnieniem lokalu z mienia stanowiącego 
własność dotychczasowego najemcy ograniczały możliwość dalszego 
rozdysponowania nieruchomości. W 2018 r. udało się nawiązać kontakt z lokatorem 
i wręczyć mu pismo, dotyczące terminu opróżnienia lokalu i planowanej procedury 
przetargowej. W konsekwencji lokal został sprzedany. Burmistrz zwrócił również 
uwagę, że mieszkaniowy zasób gminy był zmniejszany, z uwagi na brak podań 
o mieszkania socjalne i komunalne. Sprzedaż mieszkań, o której decydowała Rada 
Miejska w podejmowanych uchwałach, podyktowana była głównie nakładami 

                                                      
8 Po 14 dniach od jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 
9 Nr XLIII/260/2018. 
10 W budynku po przedszkolu w Majdanie Nepryskim 83 (Gmina była właścicielem całego budynku i przeznaczyła wszystkie 

znajdujące się w nim lokale pod wynajem).  
11 Znajdujących się w: 1) budynkach stanowiących własność Gminy (budynek w Majdanie Nepryskim 255A – jeden lokal; 

lokale przy szkołach podstawowych – łącznie pięć lokali); 2) czterech budynkach, których Gmina była współwłaścicielem, 
z udziałem mniejszościowym, tj.: w Tartaku Długim Kącie (jeden lokal) oraz w Józefowie przy ul. Popławskiego 4a (cztery), 
ul. Leśnej 4 (jeden) i ul. Wyzwolenia 2 (do maja 2018 r. – dwa, a na dzień kontroli NIK – jeden lokal). 
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finansowymi ponoszonymi na utrzymanie tych nieruchomości, a także koniecznością 
usamodzielniania najemców. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 17, 62-64, 99-100) 

Wielkość zasobu mieszkaniowego gminy w 2016 r. odpowiadała założeniom, ujętym 
w Wieloletnim Programie na lata 2016-2021, natomiast w 2017 r. i w I poł. 2018 r. 
faktyczna liczba lokali była wyższa (o jeden lokal socjalny), od wielkości 
prognozowanych w Programie12.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 57-66) 

2. W okresie objętym kontrola do Urzędu wpłynął tylko jeden wniosek, 
z 12.02.2016 r., o wynajęcie lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy. 
Wniosek poparła kilkudziesięcioosobowa grupa mieszkańców miejscowości, w której 
znajdował się lokal13. Wskazano w nim m.in., że dotychczasowi najemcy lokalu 
od kilku lat posiadają własną nieruchomość, w której zamieszkują na stałe, 
a z wynajmowanego mieszkania korzystają doraźnie. Zgromadzona przez Urząd 
dokumentacja potwierdzała powyższe okoliczności, w związku z czym pismem 
z dnia 24.02.2016 r. poinformowano dotychczasowego najemcę o wypowiedzeniu 
umowy, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. W dniu 
25.07.2016 r. stawił się on celem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 
Na podstawie wniosku najemcy o zwrot nakładów, poniesionych na lokal, Urząd 
zlecił ich wycenę rzeczoznawcy i na jej podstawie obie strony podpisały w dniu 
2.02.2017 r. ugodę, regulującą zasady rozliczenia nakładów. 

Umowa z nowym najemcą została zawarta 1 sierpnia 2016 r., na czas określony. 
NIK zwraca uwagę, że brak uchwalonych zasad wynajmowania lokali uniemożliwiał 
ocenę w zakresie prawidłowości przydziału tego lokalu.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 18, 211-214)  

3. W latach 2015-2018 nie upływał okres obowiązywania żadnej z umów najmu 
lokali socjalnych, zawartych przez Gminę, natomiast wszystkie trzy umowy najmu 
lokali komunalnych były zawarte na czas nieoznaczony. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 126-238) 

4. W okresie objętym kontrolą do Urzędu nie wpłynęły skargi od obywateli, 
dotyczące przydzielania lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 123) 

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

1. Osiem (z 13) umów najmu lokali socjalnych zostało zawartych na czas 
nieoznaczony14, podczas gdy przepisy art. 23 ust. 1 ustawy o mieszkaniowym 
zasobie gminy przewidują, że umowa taka mogła być zawarta wyłącznie na czas 
oznaczony. Urząd nie podejmował przy tym działań, zmierzających 
do przekształcenia umów w umowy na czas oznaczony. 

 Burmistrz wyjaśnił, że najem lokali przy szkołach podstawowych w Stanisławowie 
i Górecku Starym związany był ze stosunkiem pracy. Lokale te zostały błędnie 
zaliczone przez Urząd do lokali socjalnych. Z uwagi na konieczność zmiany 
uchwały w zakresie powyższych lokali, a także innych lokali o dobrym 

                                                      
12 W Programie przewidywano, że zasób będzie obejmował: w 2016 r. – 17 lokali, w 2017 r. – 16 lokali, a w 2018 r. – 15. 

Z uwagi na niezamieszczenie w Wieloletnim Programie na lata 2009-2015 prognozy wielkości zasobu w 2015 r., nie można 
było dokonać oceny, czy faktyczny stan zasobu odpowiadał założeniom z Programu.  

13 Brak uchwalonych zasad wynajmowania lokali, które powinny określać m.in. sposób rozpatrywania wniosków o najem lokali 
socjalnych, uniemożliwiał dokonanie oceny, czy przedmiotowy wniosek został poddany należytej kontroli społecznej. 

14 Umowa z 1.02.1995 r., zawarta z J.P.; umowa z 1.02.1995 r., zawarta z M.F.; umowa z 1.02.1995 r., zawarta z M.Ko.; 
umowa z 1.02.1995 r., zawarta z M.S.; umowa z 1.10.2004 r., zawarta z E.D.; umowa z 1.10.2004 r., zawarta z M.A.; 
umowa z 1.10.2004 r., zawarta z B.R.; umowa z 27.04.2011 r., zawarta z J.Cz. 
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standardzie, do końca roku zostanie przedłożony Radzie Miejskiej projekt 
uchwały, uwzględniający prawidłową ich kwalifikację. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 102, 105, 126-238) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie, niemniej jednak zwraca 
uwagę, że brak zasad wynajmowania lokali uniemożliwiał dokonanie oceny 
prawidłowości przydzielenia lokalu socjalnego w 2016 r. 

3. Finansowe aspekty gospodarowania gminnym zasobem 
mieszkaniowym 

1. W latach 2015-2018 (I półrocze) Gmina poniosła na komunalny zasób 
mieszkaniowy wydatki w łącznej wysokości 115,9 tys. zł. Środki poniesione na ten 
cel w kwotach: w 2015 r. – 28,6 tys. zł, w 2016 r. – 32,9 tys. zł, w 2017 r. – 
34,4 tys. zł i w I połowie 2018 r. – 20,0 tys. zł stanowiły odpowiednio: 0,13%, 0,13%, 
0,10% i 0,16% wydatków ogółem Gminy. 

Wydatki poniesione na utrzymanie zasobu mieszkaniowego były w każdym z lat 
2016-2018 (do 30.06.) wyższe, od założonych w Wieloletnim Programie na lata 
2016-2021, wynoszących odpowiednio: 15,5 tys. zł, 15,3 tys. zł i 14,3 tys. zł. 
Wieloletni Program na lata 2009-2015 nie określał wysokości wydatków 
zaplanowanych na mieszkaniowy zasób gminy, co nie pozwalało na ocenę, czy 
wydatki faktycznie poniesione w 2015 r. nie były niższe, od założonych w programie. 

Gospodarka mieszkaniowa w okresie objętym kontrolą była finansowana 
z dochodów własnych Gminy, zgodnie z założeniami Wieloletnich Programów. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 20-21, 57-66) 

2. W Wieloletnim Programie na lata 2009-2015 jako organ władny do ustalania 
stawek czynszu najmu za 1 m2 wskazano Burmistrza Józefowa, przy czym 
warunkami stanowiącymi podstawę do obniżenia czynszu był brak instalacji 
wodno-kanalizacyjnej lub brak instalacji centralnego ogrzewania. Burmistrz 
Józefowa zarządzeniem z 7 grudnia 2012 r.15 ustalił wysokość stawki bazowej 
na poziomie 1,20 zł/m2 – dla mieszkań wyposażonych w instalację elektryczną, c.o., 
kanalizacyjną, łazienkę, ustęp. W przypadku mieszkań o niższym standardzie: 
niewyposażonych w instalację wod.-kan. – stawka czynszu miała podlegać 
obniżeniu o 30%; podobnie, w odniesieniu do lokali niewyposażonych w instalację 
c.o. – stawka podlegała obniżeniu o 30%. Łączna wysokość obniżek nie mogła 
jednak przekroczyć 30%.   

W § 8 ust. 1 Wieloletniego Programu na lata 2016-2021 zawarto nowe zasady 
polityki czynszowej. Stawki czynszu za 1 m2 miały być ustalane w oparciu o stawkę 
bazową (nieokreśloną w uchwale), z uwzględnieniem czynników podwyższających 
lub obniżających jej wysokość. W § 8 ust. 2 Programu wymienione zostały czynniki 
podwyższające lub obniżające stawkę bazową czynszu, przy czym nie ograniczano 
możliwości kumulatywnego rozpatrywania obniżek/podwyżek. Oznaczało to, 
że potencjalnie stawka bazowa mogła być podwyższona maksymalnie o 30%16, 
a obniżona maksymalnie o 55%17 (jeżeli dany budynek i lokal spełniałby wszystkie 

                                                      
15 Zarządzenie nr 46/2012 Burmistrza Józefowa z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 

powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Dalej: zarządzenie 
z 7 grudnia 2012 r. 

16 Budynek usytuowany przy drodze utwardzonej. Lokal na parterze, I lub II piętrze (nie na poddaszu), wyposażony w łazienkę, 
instalację c.o. i instalację gazową. 

17 Budynek ponad 50-letni, przy drodze nieutwardzonej. Lokal usytuowany w suterenie lub na poddaszu, niewyposażony 
w łazienkę, bez c.o., instalacji gazowej i urządzeń wodociągowych. 
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warunki uzasadniające podwyższenie, bądź wszystkie warunki uzasadniające 
obniżenie stawki).  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 57-66) 

Przeprowadzona przez NIK analiza wszystkich 17 umów najmu wykazała 
nieprawidłowości, dotyczące długości okresu, na jaki umowa została zawarta, 
błędnego ustalenia wysokości czynszu oraz innych opłat, związanych z kosztami 
mediów, co szerzej opisano w sekcjach „Ustalone nieprawidłowości” poprzedniego 
oraz niniejszego punktu wystąpienia pokontrolnego. Dotyczyło to zarówno jedynej 
umowy, zawartej w okresie objętym kontrolą, jak również innych umów, zawartych 
wcześniej, lecz obowiązujących w latach 2015-2018. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 116-118, 126-238) 

3. Należności z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych i innych opłat określonych 
w umowach najmu, pozostałe do zapłaty na koniec: 2015 r. – wynosiły 0,3 tys. zł, 
2016 r. – 0,1 tys. zł, 2017 r. – 0,1 tys. zł.  Wszystkie kwoty zostały uregulowane 
w terminie nieprzekraczającym dwóch kolejnych miesięcy.  

Burmistrz Józefowa wyjaśnił, że w celu wyegzekwowania nieuregulowanych 
należności Urząd podejmował działania nieobciążające dodatkowymi kosztami 
budżetu gminy. Polegały one na telefonicznym wzywaniu najemców, przypominaniu 
o konieczności dokonania wpłat. Niskie stawki czynszu oraz fakt, że najemcy 
są często rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, powodują, że unikano 
egzekucji komorniczej, jako instytucji nieskutecznej i obciążającej budżet gminy. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 119-121, 336, 338) 

4. W latach 2015-2018 (do 30 czerwca) nie wpłynęły do Urzędu skargi, dotyczące 
wysokości czynszów za wynajem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy. 
W  okresie tym nie było też przypadków wypłaty odszkodowań z tytułu 
niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego przyznanego na podstawie wyroku 
sądu. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 123-125) 

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

1. Burmistrz Józefowa nie zaktualizował treści swojego zarządzenia z 7 grudnia 
2012 r., w celu uwzględnienia w nim nowych zasad obniżenia lub podwyższania 
czynszu za najem lokali, wskazanych w Wieloletnim Programie na lata 
2016-2021.  

 Burmistrz wyjaśnił, że treść zarządzenia nie została dostosowana 
do postanowień Wieloletniego Programu, gdyż wkradł się do niego błąd 
w zakresie jednej z przesłanek do obniżenia czynszu18, który wymaga 
skorygowania w drodze zmiany uchwały. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 61-66, 82, 102, 105) 

2. Najemcom lokali socjalnych (z jednym wyjątkiem)19 ustalono czynsz najmu 
wg stawek od 0,84 zł/m2 do 1,20 zł/m2, które przekraczały 50% stawki 
najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym. Było 
to było niezgodne z przepisami art. 23 ust. 4 ustawy o mieszkaniowym zasobie 
gminy. 

                                                      
18 W § 8 ust. 2 pkt 3 lit. d przewidziano obniżenie czynszu o 30% w przypadku niewyposażenia lokalu w urządzenia 

wodociągowe, podczas gdy zapis ten powinien dotyczyć lokalu bez instalacji centralnego ogrzewania. 
19 Dotyczącym umowy, zawartej 27.04.2011 r. z J.Cz., w przypadku której stawka czynszu w wysokości 0,42 zł/m2 nie 

przekraczała 50% stawki bazowej czynszu w wysokości 1,20 zł/m2 (0,84 zł/m2, przy zastosowaniu obniżki 30%). 
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 Burmistrz wyjaśnił, że błędne zakwalifikowanie lokali o dobrym standardzie 
do grupy mieszkań socjalnych i planowana zmiana w tym zakresie spowodowała, 
że stosowane stawki odnosiły się do pozostałych lokali. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 102, 105, 116-118, 126-238) 

1. W żadnej z trzech umów najmu lokali komunalnych Urząd nie zaktualizował 
wysokości ustalonych w umowach opłat z tytułu mediów (c.o., dostawy ciepłej 
wody, energii elektrycznej), wobec czego pozostawały one na poziomie 
niezmienionym od 2004 r. (w dwóch przypadkach) lub 2010 r. (w jednym). 

 Burmistrz wyjaśnił, że stawki umowne czynszu w poprzednich latach pokrywały 
koszty zużytego gazu na centralne ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody 
użytkowej. Obecnie faktury za gaz przekraczają o 600 zł rocznie kwoty 
wnoszonych opłat, dlatego uzasadnione jest wprowadzenie zmian, które mają 
gwarantować pełne pokrycie ponoszonych kosztów. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 103, 106, 116-118, 126-238) 

2. W czterech umowach najmu lokali socjalnych zawarto zapisy, na mocy których 
najemca zobowiązany był do rozliczania się we własnym zakresie z dostawcami 
wybranych mediów (wymienionych w umowie), przy czym z treści danej umowy 
nie wynikało, czy lokal jest wyposażony w inne media, a jeśli tak, to kto będzie 
ponosił koszty z nimi związane (wynajmujący, czy najemca). W żadnym z tych 
przypadków Miasto nie obciążało najemcy innymi należnościami, oprócz czynszu 
najmu20. 

 Burmistrz wyjaśnił, że w zawartych umowach ujęto przede wszystkim opłaty 
wnoszone na rzecz Gminy; pozostałe regulował najemca we własnym zakresie. 
Brak zapisów w tym zakresie jest kategorią omyłki oczywistej. Najemcy nie 
kwestionowali obowiązku zawarcia umów z dostawcami mediów nieujętych 
w umowie. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 103, 106, 116-118, 126-238) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

4. Stan techniczny mieszkaniowego zasobu gminy 

1. W odniesieniu do lokali mieszkalnych przy budynkach trzech szkół 
podstawowych21 książki obiektów budowlanych, o których mowa w art. 64 ust. 1 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane22, były prowadzone przez zarządców 
nieruchomości (szkoły). Burmistrz Józefowa wyjaśnił, że podmioty te zlecały też 
wykonanie przeglądów okresowych, przewidzianych w art. 62 ust. 1 tej ustawy, oraz 
przeprowadzenie kontroli systemu ogrzewania. 

W przypadku pozostałych budynków Urząd dopiero w trakcie niniejszej kontroli NIK 
podjął działania mające na celu zaprowadzenie KOB i objęcie obiektów 
wymaganymi kontrolami. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 239-335) 

2. Urząd nie zlecał sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla 
budynków lub ich części, które były przedmiotem umowy najmu lub zostały zbyte. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 239-242) 

                                                      
20 Dotyczyło to umów zawartych 1.10.2004 r.: z B.R. – w której nie określono zasad ponoszenia innych kosztów, niż energii 

elektrycznej; z E.D. – w której brak było zapisów odnoszących się do innych kosztów, niż dostawa energii elektrycznej 
i odbiór nieczystości; z M.A. i z J.Cz. – w których nie określono zasad ponoszenia kosztów za dostarczenie wody. 

21 Dwóch lokali przy szkole podstawowej w Stanisławowie, dwóch lokali przy szkole podstawowej w Górecku Starym, lokalu 
mieszkalnego przy szkole w Majdanie Nepryskim. 

22 Dz. U.  z 2018 r. poz. 1202, ze zm. Dalej: Prawo budowlane. 
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3. W toku kontroli dokonano oględzin czterech budynków: dwóch (w Majdanie 
Nepryskim pod nr 83 oraz 255A) stanowiących własność Gminy, a także dwóch 
(w Józefowie przy ul. Popławskiego 4a oraz w m. Tartak Długi Kąt 1), w których 
Gmina była współwłaścicielem, z udziałem mniejszościowym. 

Wyniki oględzin oraz ustalenia z przeglądów okresowych tych budynków23 wykazały, 
że stan techniczny tych obiektów był dobry lub oceniony jako dostateczny. 
W odniesieniu do jednego z nich (budynku w Majdanie Nepryskim 83, stanowiącego 
własność Gminy) w protokołach z kontroli okresowych (rocznej oraz 5-letniej), 
przeprowadzonych w dniu 12.07.2018 r., zaznaczono, że obiekt nadaje się 
do użytkowania warunkowo, a stan techniczny kominów dymowych nad pokryciem 
dachowym jest zły i wymagają one przebudowy.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 243-335, 348-363) 

4. W kontrolowanym okresie nie było przypadków zgłoszenia przez osoby 
zamieszkujące w budynkach komunalnych o dokonaniu nieuzasadnionych 
względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń, powodujących, 
że nie były spełnione warunki określone w art. 5 ust. 2 Prawa budowlanego. 
Do Urzędu nie wpłynęły też żadne skargi dotyczące stanu technicznego budynków 
komunalnych lub lokali w nich położonych. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 123, 239-242) 

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

1. W objętym kontrolą okresie Urząd nie prowadził dla budynków i lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, niepozostających 
w zarządzie szkół podstawowych, książek obiektów budowlanych, o których 
mowa w art. 64 ust. 1 Prawa budowlanego i nie zlecał wykonywania okresowych 
przeglądów, przewidzianych w art. 62 ust. 1 tej ustawy. Działania takie podjęto 
dopiero w trakcie niniejszej kontroli NIK (w lipcu i sierpniu 2018 r.)24, przy czym 
do dnia zakończenia kontroli nie zostały one jeszcze zakończone (m.in. KOB nie 
zawierały wszystkich wymaganych wpisów; nie załączono do nich dokumentacji 
wymienionej w art. 60 Prawa budowlanego, co było niezgodne z art. 64 ust. 3 tej 
ustawy); nie zaprowadzono KOB i nie dokonano przeglądów dla jednego 
budynku (z jednym lokalem) stanowiącego własność Gminy25. 

 Burmistrz Józefowa wyjaśnił, że pracownicy Urzędu oraz biegły rzeczoznawca 
ds. majątkowych wykonywali okresowe przeglądy w budynku w Majdanie 
Nepryskim 83, które jednak nie były dokumentowane. Prowadzona dla tego 
budynku KOB nie została przekazana przez byłego dyrektora przedszkola, jakie 
mieściło się w tym obiekcie; do końca 2018 r. Urząd podejmie próbę jej 
odszukania w archiwach gminnym i szkolnym. W odniesieniu do budynku 
w Majdanie Nepryskim 255a Burmistrz zwrócił uwagę, że Urząd nie miał prawnej 
możliwości założenia KOB w okresie, w którym Gmina nie była właścicielem tej 
nieruchomości. Obiekt został protokolarnie przekazany Gminie przez Kółko 
Rolnicze w dniu 12 stycznia 2011 r., natomiast decyzję komunalizacyjną Urząd 
uzyskał dopiero w maju 2016 r. W przypadku lokali w pozostałych czterech 
budynkach, Urząd nie prowadził KOB, z uwagi na brak takiego obowiązku, który 

                                                      
23 W odniesieniu do trzech z czterech ww. budynków przeglądy zostały przeprowadzone w trakcie kontroli NIK; w przypadku 

czwartego budynku, w Majdanie Nepryskim 255a, do zakończenia kontroli nie wykonano takich przeglądów. 
24 Zaprowadzono KOB dla: 1) budynku stanowiącego własność Gminy, tj.: budynku po przedszkolu w Majdanie Nepryskim 83, 

w którym Gmina wynajmowała trzy lokale komunalne; 2) czterech budynków, których Gmina była współwłaścicielem 
(z udziałem mniejszościowym), tj.: budynku w Józefowie przy ul. Popławskiego 4a, w którym Gmina była właścicielem 
czterech lokali socjalnych; budynku w Tartaku Długim Kącie, w którym Gmina była właścicielem jednego z trzech lokali; 
budynku w Józefowie przy ul. Leśnej 4, w którym Gmina była właścicielem jednego z 11 lokali; budynku przy 
ul. Wyzwolenia 2, w którym Gmina była właścicielem dwóch z ośmiu lokali (na dzień kontroli NIK – jednego lokalu). 

25 W Majdanie Nepryskim 255a. 
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obciążałby Gminę jako mniejszościowego udziałowca w prawie własności tych 
nieruchomości. Jednocześnie, z uwagi na trudności w powoływaniu wspólnot 
mieszkaniowych, a co za tym idzie – w egzekwowaniu obowiązku prowadzenia 
KOB i dokonywania okresowych przeglądów, w Urzędzie podjęto decyzję 
o sporządzeniu tych dokumentów również dla nieruchomości, w których Gmina 
jest właścicielem tylko jednego bądź kilku spośród wszystkich lokali. Burmistrz 
poinformował o podjętych działaniach, zmierzających do uzupełnienia 
brakujących wpisów w KOB i dołączenia do książek wymaganej prawem 
dokumentacji, zaznaczył jednocześnie, że Urząd nie posiada dokumentacji 
technicznej tych z mieszkań, które budowane były łącznie ze szkołami. 
W przypadku innych budynków26, powstałych w okresie przedwojennym, 
przeprowadzona zostanie kwerenda w archiwach gminnych i szkolnych. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 103-104, 106-107, 239-335) 

 Równocześnie NIK pozytywnie ocenia, że podjęte przez Urząd, w trakcie 
kontroli, działania podyktowane potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców objęły również wszystkie cztery nieruchomości, w których Gmina 
posiadała mniejszościowy udział we własności, a przypadku których wspólnoty 
nie zadbały o wybór podmiotu, odpowiedzialnego m.in. za przeprowadzanie 
przeglądów okresowych.   

2. Urząd nie zlecał sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla 
budynków lub ich części, które były przedmiotem umów najmu zawartych 
po 2008 r. i obowiązujących w kontrolowany okresie lub zostały zbyte (dotyczyło 
to lokalu sprzedanego w 2018 r.). 

 Stosownie do przepisów art. 5 ust. 3 Prawa budowlanego (obowiązujących 
od 1.01.2009 r. do 9.03.2015 r.) w przypadku umów, na podstawie których 
następowało powstanie stosunku najmu budynku, lokalu mieszkalnego lub części 
budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, należało 
sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej. W myśl art. 5 ust. 4 tej 
ustawy wynajmujący miał obowiązek udostępnienia tego świadectwa najemcy. 

 Obowiązujące od dnia 9.03.2015 r. przepisy art. 3 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 
29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków27 stanowią, 
że właściciel lub zarządca zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki 
energetycznej dla budynku lub części budynku: zbywanego na podstawie umowy 
sprzedaży, bądź też wynajmowanego. Zgodnie z art. 11 ust. 1 tej 
ustawy, właściciel lub zarządca budynku lub części budynku przekazuje 
odpowiednio nabywcy albo najemcy: świadectwo charakterystyki energetycznej – 
przy zawarciu umowy sprzedaży, kopię świadectwa charakterystyki 
energetycznej – przy zawarciu umowy najmu. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 239-242, 336-341) 

 W trakcie kontroli NIK, na zlecenie Urzędu sporządzone zostały świadectwa 
charakterystyki energetycznej dla: lokalu wynajętego w 2016 r., a także lokalu 
sprzedanego przez Gminę w 2018 r. Burmistrz poinformował, że świadectwa 
te zostały przekazane odpowiednio: najemcy i nabywcy. W zakresie pozostałych 
lokali, wynajętych po 2008 r. Burmistrz wyjaśnił, że świadectwa nie były 
sporządzane, gdyż lokale mieściły się w budynkach, których pierwotnym 
przeznaczeniem nie było pełnienie funkcji mieszkalnej (w jednym przypadku był 
to budynek gospodarczy, w którym zamieszkał pogorzelec, w drugim – budynek 
po byłym przedszkolu, w trzecim – budynek po byłych Warsztatach Terapii 
Zajęciowej).  

                                                      
26 W Józefowie, przy ul. Leśnej i przy Placu Wyzwolenia, w Majdanie Nepryskim i w m. Tartak Długi Kąt. 
27 Dz. U. z 2017 r. poz. 1498.  
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(dowód: akta kontroli, tom I str. 336-341) 

3. W pięciu umowach najmu lokali socjalnych28 zamieszczono zapisy o scedowaniu 
na najemców obowiązku dokonywania przeglądów technicznych instalacji 
gazowej i wentylacyjnej, wbrew przepisom art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego, 
zgodnie z którymi obowiązki te ciążą wyłącznie na właścicielu lub zarządcy 
obiektu budowlanego, a nie – na posiadaczu zależnym. 

 Burmistrz wyjaśnił, że Urząd uznał, że obowiązki te można przenieść 
na najemców, w drodze zapisów umownych. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 103, 106, 116-118, 126-238) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

5. Wypełnianie obowiązków związanych z prowadzeniem 
mieszkań chronionych 

1. Mieszkania chronione mieściły się w budynku przy ul. Czesława Mużacza 
„Selima” (wcześniej: ul. Miszki Tatara) 1A w Józefowie. W wyniku prowadzonej 
na przestrzeni lat 201229-201430 przez Gminę Józefów inwestycji, rozbudowano 
istniejący budynek gospodarczy i zaadaptowano go na mieszkania chronione 
(budynek pełnił odtąd wyłącznie tę funkcję). Według dokumentacji projektowej, 
w budynku przewidziano pięć mieszkań chronionych o powierzchni 
od 29,2 do 30,1 m2. Każde z nich przeznaczone było dla maksymalnie dwóch osób, 
wobec czego powierzchnia użytkowa przypadająca dla jednej osoby była większa, 
od minimalnej (12 m2 na osobę), określonej przepisami § 6 ust. 2 rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań 
chronionych31 (obowiązującego do 1 marca 2018 r.) oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie 
mieszkań chronionych32 (obowiązującego od 1 maja 2018 r.). W trakcie realizacji 
inwestycji inwestor wprowadził zmiany do projektu, uznane za nieistotne 
i niewymagające uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Zmiany 
dotyczyły połączenia mieszkań i finalnego uzyskania dwóch mieszkań (jednego, 
o powierzchni 87,7 m2 – przeznaczonego dla sześciu osób, drugiego, o powierzchni 
59,4 m2 – dla czterech osób) w miejsce pięciu ujętych w pierwotnym projekcie.  

(dowód: akta kontroli, tom II str. 17-27) 

Burmistrz Józefowa w złożonych wyjaśnieniach podał, że Urząd uzgadniał projekt 
inwestycyjny z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie oraz 
z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, który 
zakwestionował rozwiązania projektowe, przewidujące przeznaczenie jednego 
mieszkania chronionego dla dwóch osób. W związku z tym, wprowadzone zostały 
do projektu modyfikacje, obejmujące połączenie mieszkań tak, aby każde z nich 
było przeznaczone dla co najmniej trzech osób, stosownie do wymogów § 6 ust. 2 
rozporządzenia z 14 marca 2012 r. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 28-31) 

Na podstawie umowy zawartej z Województwem Lubelskim Gmina uzyskała 
dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych do robót budowlanych, polegających na rozbudowie budynku 
                                                      
28 Zawartych: 1.04.2014 r. – na najem lokali w Józefowie przy ul. Popławskiego 4A m. 13, 14 i 15, 15.12.2014 r. – na najem 

lokalu w Józefowie przy ul. Popławskiego 4A m. 16, 1.08.2016 r. – na najem lokalu w Górecku Starym 75A. 
29 Pozwolenie na budowę zostało wydane 22 marca 2012 r. 
30 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Biłgoraju postanowieniem z 5 marca 2014 r. nie wniósł sprzeciwu 

do użytkowania rozbudowanego budynku. 
31 Dz. U. poz. 305. Dalej: rozporządzenie z 14 marca 2012 r. 
32 Dz. U. poz. 822. Dalej: rozporządzenie z 26 kwietnia 2018 r. 
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gospodarczego z adaptacją na mieszkania chronione (dofinansowanie wynosiło 
243,4 tys. zł, przy wartości robót budowlanych 485,4 tys. zł)33.  

Kontrola przeprowadzona w 2016 r. przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Lublinie (ROPS) wykazała, że przystosowany już obiekt był od 2014 r. 
wykorzystywany na cele przewidziane umową, tj. do prowadzenia działalności 
rehabilitacyjnej na rzecz osób niepełnosprawnych. Mieszkania zostały oddane 
do użytku po odbiorze robót budowlanych, Rada Miejska uregulowała prawnie 
organizację i funkcjonowanie mieszkań. Wsparciem i aktywizowaniem mieszkańców 
zajmowała się wykwalifikowana kadra, w tym: opiekun mieszkań i pracownicy 
socjalni. Cztery z pięciu mieszkań zajmowane były przez osoby niepełnosprawne, 
natomiast piąte mieszkanie zajmowane było przez osobę bez orzeczonej 
niepełnosprawności, znajdującą się w trudnej sytuacji rodzinnej, finansowej 
i mieszkaniowej. Kontrola ROPS potwierdziła prawidłowość realizacji umowy 
w odniesieniu do wykorzystania obiektu na cele związane z rehabilitacją osób 
niepełnosprawnych. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 7-16) 

2. Gmina powierzyła realizację zadań związanych z prowadzeniem mieszkań 
chronionych Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Józefowie (MOPS)34 oraz 
– w drodze konkursu ofert skierowanego do organizacji pozarządowych i innych 
podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego – Funduszowi 
Aktywizacji Niepełnosprawnych w Józefowie „Spółdzielnia Socjalna” (dalej: 
Fundusz). Realizowane przez Fundusz zadania obejmowały sprawowanie 
bieżącego nadzoru m.in. nad utrzymaniem porządku i czystości w mieszkaniach 
chronionych oraz higieną osobistą, przygotowaniem posiłków, praniem odzieży, 
nauką gospodarowania budżetem domowym, regulowaniem opłat eksploatacyjnych. 
Realizacja zadania, przez siedem dni w tygodniu, wiązała się z koniecznością 
zatrudnienia opiekuna mieszkań chronionych, wykonującego pracę przez sześć 
godzin dziennie; jego praca podlegała nadzorowi ze strony MOPS. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 2-3, 32-108) 

W poszczególnych latach okresu objętego kontrolą koszty, jakie poniosła Gmina 
w związku z prowadzeniem mieszkań chronionych wyniosły: w 2015 r. – 15,4 tys. zł 
(w tym: dotacja dla organizacji pozarządowej 6,0 tys. zł), w 2016 r. – 17,8 tys. zł 
(w tym: dotacja 6,7 tys. zł), w 2017 r. – 19,2 tys. zł (w tym: dotacja 9,1 tys. zł), 
w I półroczu 2018 r. – 16,9 tys. zł (w tym: dotacja 7,0 tys. zł). 

Opłaty za pobyt w tych mieszkaniach wnoszone przez osoby tam zamieszkujące 
wyniosły: w 2015 r. – 4,9 tys. zł, stanowiąc 31,8% kosztów, w 2016 r. – 4,3 tys. zł 
(24,2%), w 2017 r. – 3,0 tys. zł (15,6%), w I półroczu 2018 r. – 1,9 tys. zł (11,2%). 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 337, 339) 

3. W okresie objętym kontrolą do Urzędu nie wpłynęły skargi dotyczące 
prowadzenia mieszkań chronionych. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 123) 

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

                                                      
33 Dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób 

niepełnosprawnych, jest jednym z zadań samorządu województwa, przewidzianych art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, ze zm.). 
Szczegółowe zadania samorządu województwa zostały określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 
6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 937). 

34 Ustalenia kontroli NIK, związane m.in. z weryfikacją i przydzielaniem prawa pobytu w mieszkaniach chronionych, ustalaniem 
i egzekwowaniem opłat związanych z pobytem oraz przystosowaniem mieszkań do potrzeb osób w nich przebywających 
zostały opisane w odrębnym wystąpieniu pokontrolnym, skierowanym do kierownika MOPS. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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1. W budynku rozbudowanym i zaadaptowanym na mieszkania chronione 
przewidziano pięć mieszkań chronionych (każde przeznaczone dla dwóch osób), 
natomiast w trakcie prowadzonej inwestycji dokonano zmian, polegających 
na połączeniu pięciu mieszkań w dwa. Jak wyjaśnił Burmistrz Józefowa, działania 
takie podyktowane były potrzebą spełnienia warunku określonego przepisami § 6 
ust. 2 rozporządzenia z dnia 14 marca 2012 r., które wymagały, aby mieszkanie 
chronione było przeznaczone dla co najmniej trzech osób.   

Z ustaleń kontroli NIK35 wynika natomiast, że w budynku funkcjonowało faktycznie, 
od 2014 r., pięć mieszkań chronionych36. Dokonano powtórnego wydzielenia 
segmentów (wg założeń przewidzianych w pierwotnym projekcie), a połączenia 
pomiędzy poszczególnymi mieszkaniami (ujęte w zmienionym projekcie) zostały 
zasłonięte szafami lub płytami. Każde z mieszkań przeznaczone było dla 
maksymalnie dwóch osób, co było niezgodne z przywołanymi przepisami § 6 ust. 2 
rozporządzenia z dnia 14 marca 2012 r. NIK zauważa jednocześnie, że przepisy 
te zostały uchylone z dniem 1 marca 2018 r., natomiast przepisy obecnie 
obowiązującego (od 1 maja 2018 r.) rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 2018 r. nie 
określają już analogicznego warunku, dotyczącego minimalnej liczby osób 
w mieszkaniu chronionym. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 342-363, tom II str. 17-31) 

2. Przeprowadzone przez kontrolera NIK, w ramach kontroli prowadzonej w MOPS, 
oględziny budynku z mieszkaniami chronionymi wykazały, że: 

– na parkingu, znajdującym się przy budynku37 nie było wyznaczonych miejsc 
parkingowych, przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, wbrew § 18 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie38, 

– przed wejściami do poszczególnych mieszkań wyłożono kostkę brukową, przy 
czym utwardzona w ten sposób powierzchnia była podwyższona względem 
rzędnej gruntu o około 10 cm (z wyjątkiem jednego mieszkania, do którego 
wykonano pochylnię, brak było łagodniejszego podjazdu dla wózków). 
Do budynku brak było utwardzonego podejścia lub podjazdu, a dostęp możliwy 
był wyłącznie przez trawnik, z trawą częściowo wytartą. Przepisy § 16 ust. 1 
rozporządzenia z 12 kwietnia 2002 r. przewidywały natomiast, że do budynku 
użyteczności publicznej należało doprowadzić utwardzone dojścia o szerokości 
minimalnej 1,5 m, przy czym co najmniej jedno z nich powinno zapewniać 
osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, 
z których osoby te mogą korzystać. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 342-363) 

Burmistrz Józefowa wyjaśnił, że dokumentacja opracowana dla inwestycji związanej 
z rozbudową i adaptację budynku na potrzeby mieszkań chronionych nie zawierała 
w swoim zakresie budowy parkingu, gdyż we wcześniejszych latach wykonany 
został duży parking przeznaczony tylko i wyłącznie dla osób niepełnosprawnych 
z Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy; parking 
jest zamykany i nie jest parkingiem ogólnodostępnym. Do dnia kontroli żadna osób 
przebywających w mieszkaniach chronionych nie posiadała własnego samochodu. 

                                                      
35 Zarówno dokonane w ramach niniejszej kontroli, przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim, jak i opisane w odrębnym 

wystąpieniu, skierowanym do kierownika MOPS. 
36 Wynika to m.in. z: treści umowy użyczenia z 19 sierpnia 2014 r., na podstawie której budynek przekazano MOPS, sposobu 

dokonywania przez MOPS rozliczeń z osobami przebywającymi w mieszkaniach chronionych, faktur wystawianych przez 
dostawców energii elektrycznej do poszczególnych pięciu mieszkań chronionych, protokołu kontroli, przeprowadzonej przez 
ROPS w 2016 r. 

37  Parking znajdował się przy budynku z mieszkaniami chronionymi i przy budynku zajętym na potrzeby Warsztatów Terapii 
Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy. 

38 Dz. U. z 2015 r. poz. 1422. Dalej: rozporządzenie z 12 kwietnia 2002 r. 
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Zdaniem Burmistrza, mieszkania chronione nie stanowią budynku ogólnie 
dostępnego, ponieważ przeznaczone są tylko i wyłącznie dla osób, które w nich 
zamieszkują. Zostały potraktowane jako budynki o charakterze mieszkalnym, 
dlatego też projektant nie zaprojektował do nich utwardzonego dojścia. Dostęp 
do jednego z mieszkań jest zapewniony dla osób niepełnosprawnych poruszających 
się na wózkach inwalidzkich, przez utwardzenie brukowe w formie pochylni, 
od strony ul. Kościuszki. Dojście z parkingu do mieszkań zapewnia grunt 
zagęszczony kruszywem. Obecnie w mieszkaniach nie przebywają osoby 
niepełnosprawne ruchowo, a w przypadku pojawienia się takiej osoby Urząd wykona 
podjazd z kostki brukowej od strony parkingu. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 28-31) 

Zdaniem NIK, wsparcie świadczone w mieszkaniach chronionych nie ma na celu 
zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób lub rodzin, co wynika z przepisów 
art. 53 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 53 ust. 2 tej ustawy, 
mieszkanie takie jest formą pomocy społecznej. Natomiast budynek przeznaczony 
na potrzeby opieki społecznej lub socjalnej jest, w myśl § 3 pkt 6 rozporządzenia 
z 12 kwietnia 2002 r., budynkiem użyteczności publicznej. Stosownie do przepisów 
art. 5 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego, obiekt budowlany jako całość oraz jego 
poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, 
projektować i budować zapewniając niezbędne warunki do korzystania z obiektów 
użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne.  

Przywołane przez Burmistrza zasady korzystania z parkingu nie znalazły 
potwierdzenia w ustaleniach dokonanych w wyniku oględzin, jako że parking był 
dostępny dla osób z zewnątrz i nie zamieszczono przy nim żadnego oznakowania, 
wskazującego na ograniczenia tej dostępności. Na terenie wokół budynku brak było 
utwardzonego dojścia do budynku o szerokości co najmniej 1,5 m, zapewniającego 
dostęp osobom niepełnosprawnym; wykonana pochylnia umożliwiała dostęp 
z terenu gruntu (porośniętego trawą) tylko do jednego mieszkania, położonego 
najbliżej ul. Kościuszki. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 342-363) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

IV. 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 Kontroli39, wnosi o: 

1. Zawieranie umów najmu lokali socjalnych na czas oznaczony. 

2. Zaktualizowanie przepisów wewnętrznych, regulujących wysokość czynszów 
najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, 
z uwzględnieniem postanowień Wieloletniego Programu na lata 2016-2021, 
dotyczących zasad polityki czynszowej i czynników podwyższających lub 
obniżających wysokość stawek czynszu. 

3. Ustalanie stawek czynszu najmu lokali socjalnych w wysokości 
nieprzekraczającej 50% stawki najniższego czynszu, obowiązującego 
w mieszkaniowym zasobie gminy. 

4. Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynku lub jego części, 
będących przedmiotem najmu lub sprzedaży.  

                                                      
39 Dz. U. z 2017 r., poz. 524, ze zm. Dalej: ustawa o NIK. 
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5. Przekazywanie kopii świadectw charakterystyki energetycznej najemcom lokali, 
a oryginałów świadectw – nabywcom nieruchomości. 

6. Prowadzenie książek obiektów budowlanych budynków, wchodzących w skład 
zasobu mieszkaniowego gminy, zgodnie z art. 64 Prawa budowlanego. 

7. Prowadzenie okresowych kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 Prawa 
budowlanego. 

8. Doprowadzenie do budynku z mieszkaniami chronionymi utwardzonego dojścia 
o szerokości minimalnej 1,5 m, zapewniającego osobom niepełnosprawnym 
dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te mogą 
korzystać. 

9. Urządzenie, obok tego budynku, stanowisk postojowych dla samochodów, 
przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 

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 Lublinie. 

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. 

 

Lublin, dnia 28 września 2018 r. 

  
  

 

 

Kontroler Dyrektor 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 
Edward Lis 

Wojciech Szukała 
główny specjalista kontroli państwowej 
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