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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/005 — Wykonywanie przez gminy zadań z zakresu gospodarki 
mieszkaniowej 

Okres objęty kontrolą Od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2018 r.1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontroler Edyta Kolano, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/110/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy w Izbicy, ul. Gminna 4, 22–370 Izbica (dalej: Urząd) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jerzy Lewczuk, Wójt Gminy Izbica od 1 grudnia 2014 r. (dalej: Wójt) 
(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 
W okresie objętym kontrolą Urząd nie w pełni zrealizował wszystkie ciążące na nim 
zadania, związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy Izbica 
(dalej: Gmina), a niektóre z nich podjął dopiero w 2018 r. Stwierdzone 
nieprawidłowości polegały m.in. na: 
- nieprzeprowadzaniu kontroli stanu technicznego budynków wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, czym naruszono art. 62 ust. 1 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane3, 

- nieprowadzeniu książek obiektu budowlanego (dalej: KOB) dla budynków 
stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy, co było niezgodne z art. 64 ust. 1 
Prawa budowlanego, 

- nieopracowaniu w latach 2014 – 2017 Wieloletniego Programu (dalej: Wieloletni 
Program), co stanowiło naruszenie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego4, 

- nierzetelnym działaniu komisji ds. przydziału mieszkań stanowiących 
mieszkaniowy zasób Gminy (dalej: komisja mieszkaniowa), polegającym 
m.in. na nieweryfikowaniu wszystkich złożonych przez mieszkańców wniosków 
o przydział lokalu z zasobów mieszkaniowych – na 28 złożonych wniosków 
komisja mieszkaniowa rozpatrzyła 13, 

- zawarciu trzech umów najmu lokali komunalnych na czas oznaczony, czym 
naruszono art. 5 ust. 2 ustawy o mieszkaniowym zasobie gminy, 

                                                      
1 Lub do czasu zakończenia kontroli oraz zdarzeń sprzed 2015 r., jeżeli miały wpływ na kontrolowaną 
działalność. 
2 Najwyższa Izba Kontroli (dalej: NIK) 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. 
3 Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm., dalej: Prawo budowlane. 
4 Dz.U. z 2018 r. poz. 1234 ze zm. dalej: ustawa o mieszkaniowym zasobie gminy. 
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- zawarciu umowy użyczenia lokalu socjalnego, co było niezgodne z art. 20 ust. 2 
i art. 23 ust. 1 ustawy o mieszkaniowym zasobie gminy. 

W trakcie kontroli NIK, Wójt zlecił wykonanie przeglądów technicznych obiektów 
budowalnych: rocznych i pięcioletnich, dokonanie pomiarów elektrycznych, ocenę 
urządzeń wentylacyjnych i gazowych dla wszystkich dziewięciu budynków 
stanowiących mieszkaniowy zasób gminy. 

NIK pozytywnie ocenia zwiększenie, w latach 2015-2018, liczby gminnych lokali 
komunalnych z dziewięciu do 15. Zgodnie z ustawą o mieszkaniowym zasobie 
gminy opracowano i stosowano zasady wynajmowania lokali (dalej: zasady 
wynajmowania lokali). Rada Gminy Izbica przyjęła też uchwałą Wieloletni Program 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2018 – 2022. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1. Urząd, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o mieszkaniowym zasobie gminy, 
opracował Wieloletni Program na lata 2018 – 2022, który został uchwalony5 przez 
Radę Gminy. Poprzedni Wieloletni Program został opracowany i przyjęty 
do realizacji na lata 2009 – 20136.  
Na lata 2014 – 2017 Gmina nie posiadała Wieloletniego Programu. 

 (dowód: akta kontroli str. 55-65) 

2. Wieloletni Program na lata 2018 – 2022 obejmował elementy wymienione 
w art. 21 ust. 2 ustawy o mieszkaniowym zasobie gminy, m.in.:  
– opis stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy, z podziałem na lokale 

socjalne i pozostałe lokale mieszkalne – który określono jako zadowalający, 
średni lub dobry; 

– analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji, wynikający ze stanu 
technicznego budynków i lokali – wskazano, że wszystkie lokale usytuowane 
są w budynkach wybudowanych w okresie powojennym, wiek oraz stopień 
zużycia technicznego wymaga przeprowadzania bieżących prac remontowych, 
w miarę możliwości finansowych adaptuje się pomieszczenia w budynkach 
stanowiących własność Gminy;  

– planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach – którą uzależniono 
od zainteresowania najemców wykupem, a ewentualna sprzedaż ma być oparta 
o złożone wnioski przez potencjalnych nabywców; 

– zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu – wysokość stawki 
bazowej za 1 m2 określił Wójt stosownym zarządzeniem, wysokość czynszu 
może zostać podwyższona lub obniżona w zależności od standardu oraz 
wyposażeniu lokalu w instalacje; 

– sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie 
zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach – 
mieszkaniowym zasobem Gminy zarządza Wójt, który powołał komisję 
ds. przydziału mieszkań, w okresie objętym programem nie przewiduje się zmian 
w zakresie zarządzania zasobem mieszkaniowym;  

                                                      
5 Uchwała Nr XXXIX.249.2018 z 8 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Izbica na lata 2018 – 2022. 
6 Uchwała Nr XXXII/152/08 z 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Izbica na lata 2009 – 2013. 
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– źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach – tj. dochody 
uzyskane z opłat czynszowych za najem lokali mieszkalnych, lokali usługowych 
oraz dzierżaw gruntów i pomieszczeń; w miarę potrzeb mogą zostać 
przeznaczone dodatkowe środki z budżetu gminy oraz środki zewnętrzne 
pozyskane na potrzeby utrzymania lokali w należytym stanie technicznym; 

– wysokość wydatków w kolejnych latach, koszty remontów oraz koszty 
modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym 
ze współwłaścicieli – na wydatki związane z kosztami remontów w 2018 r. 
przewidziano 18 tys. zł, w 2019 r. – 20 tys. zł, w 2020 r. – 22 tys. zł, w 2021 r. – 
23 tys. zł, w 2022 r. – 25 tys. zł, koszty modernizacji i adaptacji nowych 
pomieszczeń odpowiednio: 24 tys. zł, 26 tys. zł, 28 tys. zł, 30 tys. zł oraz 
32 tys. zł. Nie przewidziano kosztów związanych z zarządem nieruchomości;  

– opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy – wskazano m.in. 
wprowadzenie realnych stawek czynszów za lokal socjalny i lokal mieszkalny, 
powiększenie istniejącego zasobu mieszkaniowego poprzez adaptacje 
niezagospodarowanych budynków lub części budynków stanowiących własność 
gminy, przeprowadzanie prac remontowo–modernizacyjnych etapami, nie 
wymuszając obowiązku zapewnienia lokali zamiennych najemcom, czy w miarę 
zainteresowania, prowadzenie sprzedaży lokali mieszkalnych. 

(dowód: akta kontroli str. 59-65) 

W dokumencie tym nie wskazano: prognozy dotyczącej wielkości oraz stanu 
technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, analizy 
potrzeb oraz planu remontów i modernizacji wynikającego ze stanu technicznego 
budynków i lokali z podziałem na kolejne lata.  

(dowód: akta kontroli str. 59-65) 

3. Uchwałą Nr XV/113/2004 Rady Gminy Izbica z dnia 27 stycznia 2004 r. 
ustanowiono zasady wynajmowania lokali. 

(dowód: akta kontroli str. 68-71) 

4. Opracowane zasady wynajmowania lokali, stosownie do przepisów art. 21 ust. 3 
ustawy o mieszkaniowym zasobie gminy, wskazywały m.in.: 
– wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem 

lub w podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego – określono, 
że o najem lokalu na czas nieoznaczony mogą ubiegać się osoby, których średni 
miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w okresie ostatnich 
trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie przekracza 160% 
najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 110% najniższej 
emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, o lokal socjalny – osoby, których 
miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w okresie ostatnich 
trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie przekracza 100% 
najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 75% w gospodarstwie 
wieloosobowym; 

– warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy – o najem 
lokalu socjalnego mogą ubiegać się osoby, które znalazły się w niedostatku, 
wskutek czego ich dochód miesięczny nie pozwala na wynajęcie lokalu 
na zasadach ogólnych, do poprawy warunków mieszkaniowych kwalifikują się 
osoby zajmujące lokale niespełniające wymogów lokalu przeznaczonego na stały 
pobyt ludzi (budynki przeznaczone do rozbiórki ze względu na zły stan, itp.), 
bądź lokale, w których na członka gospodarstwa domowego przypada mniej, niż 
5 m2 ogólnej powierzchni pokoi, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – 
mniej, niż 10 m2; 
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– kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu 
lokalu na czas nieoznaczony – tj. osoby uprawnione do lokalu zamiennego, 
osoby, które opuściły Dom Dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletności, 
a zostały tam przyjęte z terenu gminy, utraciły lokal wskutek klęski żywiołowej, 
osoby uznane za niezbędne na terenie gminy (bez względu na dochód), dla 
lokalu socjalnego – osoby, które nie mają zaspokojonych potrzeb 
mieszkaniowych i znalazły się w niedostatku, nabyły prawo do takiego lokalu 
na podstawie orzeczenia sądowego, utraciły mieszkanie wskutek klęski 
żywiołowej, katastrofy lub pożaru, opuściły Dom Dziecka w związku 
z uzyskaniem pełnoletności, a zostały tam przyjęte z terenu gminy oraz osoby, 
które opuściły zakład karny, a nie mają prawa powrotu do poprzedniego miejsca 
zamieszkania; 

– warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego 
zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach – wskazano, 
że działania takie wymagają porozumienia między najemcami oraz uzyskania 
pisemnej zgody Wójta na zamianę tych lokali, w przypadku zamiany pomiędzy 
najemcami lokali należących do mieszkaniowego zasobu gminy a osobami 
zajmującymi lokale w innych zasobach niezbędna jest pisemna zgoda właścicieli 
tych zasobów; 

– tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas 
nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw 
kontroli społecznej – wnioski składa się w Urzędzie Gminy Izbica, warunki 
mieszkaniowe osób składających wnioski są poddane kontroli komisji 
mieszkaniowej powołanej przez Wójta, przez społeczną kontrolę rozumie się 
opiniowanie wniosków osób ubiegających się o przydział mieszkań przez komisję 
mieszkaniową; 

– zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu 
opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły 
po śmierci najemcy – jeżeli zamieszkiwały lokal bez tytułu prawnego przez okres 
nie krótszy niż 10 lat, mogą ubiegać się o przyznanie tego lokalu; 
w przypadkach, w których dochód osób zamieszkujących z najemcą 
opuszczającym lokal nie pozwala na wynajęcie tego lokalu mogą się ubiegać 
o lokal socjalny. 

W zasobie mieszkaniowym gminy nie było lokalu o powierzchni użytkowej 
przekraczającej 80 m2. W ww. zasadach nie wskazano wysokości dochodu 
gospodarstwa domowego, uzasadniającej zastosowanie obniżek czynszu. 

(dowód: akta kontroli str. 68-71) 

5. Zadania związane z prowadzeniem spraw z zakresu gospodarki lokalowej 
realizowane były przez pracowników Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Gospodarki Komunalnej Urzędu.  

(dowód: akta kontroli str. 6-32, 275-284) 

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

1. W Urzędzie nie opracowano i nie przedłożono Radzie Gminy projektu 
Wieloletniego Programu, obejmującego lata 2014-20177, a w konsekwencji Rada 
Gminy nie podjęła stosownej uchwały, wbrew art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy 
o mieszkaniowym zasobie gminy.  

 (dowód: akta kontroli str. 55-65) 

                                                      
7 Gmina posiadała Wieloletnie Programy na lata: 2009 – 2013 oraz 2018 – 2022. 
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Wójt wyjaśnił, że nieopracowanie oraz nieprzedłożenie Radzie Gminy Wieloletniego 
Programu na lata 2014 – 2017 pierwotnie miało związek z przejściem na emeryturę 
wieloletniego pracownika Urzędu, który w ramach swoich obowiązków prowadził 
sprawy związane z gospodarką mieszkaniową. W późniejszym terminie projektu 
uchwały nie sporządzono, z uwagi na niewielką liczbę lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy, rozdysponowanie wszystkich lokali oraz brak 
realnych możliwości pozyskania nowych lokali do zasobu. 

(dowód: akta kontroli str. 285-291) 

2. Program na lata 2018 – 2022 nie zawierał niektórych elementów określonych 
w art. 21 ust. 2 ustawy o mieszkaniowym zasobie gminy, tj.: 
a) prognozy dotyczącej wielkości oraz stanu technicznego zasobu 
mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, 
b) analizy potrzeb oraz planu remontów i modernizacji wynikającego ze stanu 
technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata. 

 (dowód: akta kontroli str. 59-65) 

Wójt wyjaśnił, że Wieloletni Program na lata 2018 – 2022 nie zawiera prognozy 
dotyczącej wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego z uwagi 
na niewielką liczbę podań, jakie wpływają do Urzędu. Jednocześnie w dokumencie 
tym zawarto informację, że Gmina w miarę możliwości finansowych adaptuje nowe 
pomieszczenia z przeznaczeniem na lokale mieszkalne. Wskazano także, że prace 
remontowe zostają wykonane na podstawie złożonych podań przez najemców, 
w których przedstawili zakres niezbędnych prac remontowych 

(dowód: akta kontroli str. 285-287) 

3. Niedostosowanie obowiązujących w gminie zasad wynajmowania lokali 
w zakresie dotyczącym określenia wysokości dochodu gospodarstwa domowego 
uzasadniającego obniżkę czynszu do przepisów ustawy o mieszkaniowym zasobie 
gminy w brzmieniu obowiązującym od stycznia 2005 r.    

(dowód: akta kontroli str. 68-71) 

Wójt wyjaśnił, że w czasie uchwalania zasad wynajmowania lokali, ustawa 
o mieszkaniowym zasobie gminy nie wymagała takiego zapisu8. 

(dowód: akta kontroli str. 285-287) 

W trakcie kontroli NIK, Rada Gminy9 uchwaliła zasady wynajmowania lokali 
zawierające wszystkie elementy wymagane w art. 21 ust. 3 ustawy 
o mieszkaniowym zasobie gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 101-105) 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia10 brak Wieloletniego Programu, 
obejmującego lata 2014-2017. Dokument taki został uchwalony dopiero w 2018 r. 
Przez ponad 14 lat obowiązujące w gminie zasady wynajmowania lokali nie 
spełniały wymogów ustawy o mieszkaniowym zasobie gminy. Regulacje te zostały 
zmienione dopiero w trakcie niniejszej kontroli NIK. 

                                                      
8 Uchwałę podjęto 27 stycznia 2004 r., natomiast art. 21 ust. 3 pkt 1 ustawy otrzymał nowe brzmienie z dniem 
1 stycznia 2005 r. 
9 Uchwała Nr XLVI.294.2018 z 31 sierpnia 2018 r. 
10 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym 
obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie 
oceny cząstkowej według proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się 
ocenę opisową. 

Ocena cząstkowa 
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2. Zasób i gospodarowanie mieszkaniami komunalnymi 
gminy 

1.  Według stanu na dzień 1.01.2015 r. w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
wchodziło 13 lokali11, w tym: dziewięć komunalnych oraz cztery lokale socjalne. 
Na koniec 2015 r. liczba mieszkań komunalnych zwiększyła się o jedno12, na koniec 
2016 r. – o dwa, a na koniec 2017 r. – o kolejne dwa. Na koniec I półrocza 2018 r. na 
terenie Gminy było 15 mieszkań komunalnych. Wolne mieszkania komunalne 
występowały: wg stanu na 1 stycznia 2015 r. – jedno13 oraz na koniec 2017 r. – 
również jedno14 (na prośbę najemcy rozwiązano umowę, zmodernizowano i 
podzielono pomieszczenie na dwa mieszkania). W analizowanym okresie liczba 
lokali socjalnych nie uległa zmianie i wszystkie były zajęte. 

(dowód: akta kontroli str. 72-74) 

2. W latach objętych kontrolą zasób mieszkaniowy Gminy zwiększył się o sześć 
mieszkań komunalnych. W 2015 r. – Gmina wynajęła jeden lokal od osoby fizycznej, 
a następnie podnajęła lokatorowi jako mieszkanie komunalne, w 2016 r. – 
zaadaptowano część pomieszczeń po mieszkaniach chronionych15, tworząc jedno 
mieszkanie komunalne, a kolejne mieszkanie utworzono na bazie pomieszczeń 
w budynku byłej szkoły16. W 2017 r. – zaadaptowano kolejne pomieszczenie 
w budynku byłej szkoły – utworzono dwa dodatkowe mieszkania, w 2018 r. – jedno 
mieszkanie zostało podzielone na mniejsze17 i uzyskano dodatkowo jeden lokal. 
W okresie tym Gmina nie sprzedała lokali wchodzących w skład jej mieszkaniowego 
zasobu. 

(dowód: akta kontroli str. 42-54, 72, 80-81,118-120) 

3. W latach 2014 – 2017 w Gminie nie opracowano i nie uchwalono Wieloletniego 
Programu, w związku z czym nie można było ocenić, czy zwiększenie zasobu 
mieszkaniowego przebiegało zgodnie z jego założeniami. Rok 2018 był pierwszym, 
w okresie objętym kontrolą, w którym obowiązywał uchwalony Wieloletni Program18. 

(dowód: akta kontroli str. 55-65) 

4. Według stanu na 31 grudnia 2015 r.19 w budynku szkoły w Wólce Orłowskiej 
znajdowały się trzy pustostany, które przekształcono w mieszkania komunalne20. 
W okresie objętym kontrolą w mieszkaniowym zasobie Gminy nie było innych 
pustostanów.  

(dowód: akta kontroli str. 42-54, 72) 

5. Liczba gospodarstw domowych z terenu gminy Izbica, które oczekiwały 
na przydział mieszkania komunalnego systematycznie zwiększała się: z jednego – 
na dzień 1 stycznia 2015 r., pięciu – wpisanych na listę oczekujących w 2016 r., 
siedmiu – w 2017 r., do 12 – według stanu na 30 czerwca 2018 r. W przypadku 

                                                      
11 Lokale komunalne zlokalizowane w: Izbicy ul. Lubelska 113 (cztery lokale), Izbicy ul. Klinkierniana 3/3 (jeden 
lokal), Izbicy ul. Klinkierniana 5 (jeden lokal), Izbicy ul. Klinkierniana 7/3 (jeden lokal), Wólce Orłowskiej 136 
(jeden lokal), Orłowie Drewnianym Kolonia 58 (jeden lokal) oraz Kryniczki 115 A (cztery lokale socjalne). 
12 Izbica ul. Fabryczna 21. 
13 Wolne przez cztery miesiące, podpisano umowę najmu 4 maja 2015 r. 
14 Od 31 października 2017 r. 
15 W Tarnogórze ul. Krakowskie Przedmieście 4.  
16 W Wólce Orłowskiej 136. 
17 W Tarnogórze ul. Krakowskie Przedmieście 4. 
18 Na lata 2018 – 2022. 
19 Wynikającego z Informacji o stanie mienia komunalnego gminy Izbica, sporządzonej przez Wójta w związku 
z przepisami art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2077, ze zm.). 
20 Jedno w 2016 r. i dwa w 2017 r. 
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lokali socjalnych: na 1 stycznia 2015 r. nie było osób oczekujących, na 1 stycznia 
2016 r. – pięć, na 1 stycznia 2017 r. – dziewięć, a 1 stycznia 2018 r. – 10 osób. 

Według Wójta, Gmina w miarę możliwości adaptowała pomieszczenia przeznaczone 
na lokale komunalne. Wszelkie prace remontowe i adaptacyjne były opierane 
o zdolności finansowe Gminy w danym roku. 

(dowód: akta kontroli str. 75-76, 292-294) 

6. W okresie objętym kontrolą Gmina zawarła umowy na najem lokali 
z mieszkaniowego zasobu z 11 najemcami (w 2015 r. – z dwoma, w 2016 r. – 
czterema, w 2017 r. – dwoma, a w 2018 r. – trzema). Okres oczekiwania 
na przydział mieszkania wynosił od sześciu dni21 do dwóch lat22. W tym czasie 
Gmina nie przyznała nowym najemcom lokali socjalnych. 

(dowód: akta kontroli str. 82-83) 

7. Z analizy wszystkich wniosków o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu 
Gminy, złożonych w okresie objętym kontrolą, oraz wszystkich protokołów 
z posiedzeń komisji mieszkaniowej wynikało, że przyznanie prawa do lokalu 
uzasadniane było bardzo trudną sytuacją mieszkaniową wnioskodawców. 
Dokumentacja dotycząca działań komisji mieszkaniowej nie potwierdzała natomiast, 
czy uprzednio weryfikowano spełnianie przez osobę ubiegającą się o najem lokalu 
odpowiednich warunków, określonych w zasadach wynajmowania lokali. 
Przewodnicząca komisji mieszkaniowej wyjaśniła, że opiniowała złożone wnioski 
na podstawie danych zawartych w podaniu oraz informacji zasięgniętych 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.  

(dowód: akta kontroli str. 93-96, 106-116, 302-304) 

8. W przypadku ośmiu lokali komunalnych, tj. 72,7% ze wszystkich 11 zawartych 
w latach 2015-2018 (I połowa) umów najmu, Gmina zawarła umowy najmu na czas 
nieoznaczony, zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o mieszkaniowym zasobie gminy. 
Dla trzech (27,3%) lokali umowy te zostały zawarte na czas określony.  
W przypadku jednego lokalu socjalnego zawarto umowę użyczenia, wbrew art. 20 
ust. 2 i art. 23 ust. 1 ustawy o mieszkaniowym zasobie gminy.  
Stosownie do art. 23 ust. 1 ww. ustawy, umowy na najem lub – w jednym przypadku 
– użyczenie lokali socjalnych były zawierane na czas określony, a po upływie 
oznaczonego w nich czasu, na wniosek najemców, były przedłużane na następny 
okres. 

(dowód: akta kontroli str. 80-81, 86-87, 317-318) 

Według Wójta, weryfikacja podań o przedłużenie umowy najmu lokali socjalnych 
była przeprowadzana na podstawie informacji zawartych w złożonych podaniach, 
a także informacji uzyskanych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Mieszkańcy lokali socjalnych to głównie osoby korzystające ze świadczeń opieki 
społecznej, stąd również wynikała zasadność przedłużenia umowy. 

(dowód: akta kontroli str. 292-294) 

9. Kontrola społeczna trybu rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali 
mieszkalnych położonych na obszarze Gminy sprawowana była przez komisję 
ds. przydziału mieszkań, którymi dysponuje Gmina Izbica23. Do obowiązków komisji 
mieszkaniowej należało: rozpatrywanie wniosków o przydział lokalu mieszkalnego 
wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, wydawanie opinii w sprawie 
złożonych wniosków na przydział wolnych lokali mieszkalnych i przedkładanie ich 

                                                      
21 Wniosek złożony 28 kwietnia 2015 r. – mieszkanie przyznane 4 maja 2015 r. 
22 Wniosek złożony 15 września 2014 r. – mieszkanie przyznane 1 września 2016 r.  
23 Powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 61/2018 z 16 maja 2018 r., poprzednio: Nr 80/2015 z 22 maja 
2015 r. 
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Wójtowi, rozpatrywanie odwołań i skarg związanych z prawidłowością przydziału 
lokali mieszkalnych i socjalnych oraz przeprowadzanie wizji lokalnych. W latach 
objętych kontrolą: komisja mieszkaniowa odbyła pięć24 posiedzeń, przeprowadziła 
pięć25 wizji lokalnych, rozpatrzyła 13 z 28 złożonych do Urzędu wniosków 
o przyznanie lokali z mieszkaniowego zasobu gminy (tj. 46,4%), z których w siedmiu 
przypadkach zadecydowała o przydziale nowego, bądź powiększeniu dotychczas 
zajmowanego lokalu. 

(dowód: akta kontroli str. 76-79, 90-100, 106-117) 

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

(dowód: akta kontroli str. 121) 

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

1. W trzech przypadkach umowy najmu lokali komunalnych, niezwiązanych 
ze stosunkiem pracy, zostały zawarte na czas określony, mimo że zawarcia umowy 
na czas oznaczony nie żądał lokator. Zawarcie tych umów odbyło się zatem 
z naruszeniem przepisów art. 5 ust. 2 ustawy o mieszkaniowym zasobie gminy. 

 (dowód: akta kontroli str. 163-168) 

Wójt wyjaśnił, że umowy najmu lokali komunalnych zostały zawarte na czas 
określony w wyniku niedopatrzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 295-298) 

2. W przypadku jednego lokalu socjalnego zawarto umowę użyczenia, czym 
naruszono przepisy art. 20 ust. 2 i art. 23 ust. 1 ustawy o mieszkaniowym zasobie 
gminy, zgodnie z którymi lokal socjalny może być używany wyłącznie na podstawie 
umowy najmu. W zawartej umowie użyczenia znalazły się inne zapisy, niż 
w przypadku umów najmu lokali socjalnych – co w konsekwencji nie gwarantowało 
lokatorowi takich samych uprawnień (przewidziano dodatkowo możliwość 
wcześniejszego rozwiązania umowy przez gminę w sytuacji, gdy lokal stał się 
niezbędny użyczającemu). Ponadto do obowiązków biorącego w użyczenie należało 
dokonywanie przeglądów kominowych i wentylacyjnych, podczas gdy zgodnie 
z przepisami art. 62 Prawo budowalne obowiązki w tym zakresie ciążyły 
na właścicielu lub zarządcy nieruchomości. 

(dowód: akta kontroli str. 154-162) 

Wójt wyjaśnił, że umowa użyczenia lokalu oraz zapisy o dokonywaniu przez 
najemcę przeglądów kominowych i wentylacyjnych zostały błędnie sformułowane.  

 (dowód: akta kontroli str. 292-298) 

3. Komisja mieszkaniowa nie rozpatrzyła 15 z 28, tj. 53,4% złożonych wniosków 
o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy. Ponadto ww. komisja nie 
weryfikowała złożonych wniosków pod kątem spełnienia wymagań określonych 
w zasadach wynajmu lokali, tj. spełnienia kryterium dochodowego przez osoby 
ubiegające się o lokale. 

(dowód: akta kontroli str. 77-79, 93-96, 106-116) 

Przewodnicząca komisji mieszkaniowej wyjaśniła, że sytuacja finansowa osób 
ubiegających się o najem lokali jest powszechnie znana w Gminie, a ich główne 
źródło dochodów stanowią zasiłki z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Ponadto wprowadzone nowe zasady wynajmowania mieszkań uściśliły, jakie 
warunki muszą spełnić wnioskodawcy, aby złożony wniosek trafił na posiedzenie 

                                                      
24 W 2016 r.: 15 marca, 18 kwietnia, 8 sierpnia i 24 listopada. W 2018 r.: 22 maja. 
25 Wszystkie 18 maja 2018 r. 
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komisji mieszkaniowej. Wójt wyjaśnił, że Komisja nie odbywała posiedzeń z uwagi 
na brak wolnych lokali komunalnych i w tym czasie nie było możliwości pozytywnego 
rozpatrzenia napływających podań o przydział lokali z zasobów Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 292-294, 302-304) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność Urzędu w zbadanym zakresie. 

 

3. Finansowe aspekty gospodarowania gminnym zasobem 
mieszkaniowym 

1. W latach 2015 – 2018 (I półrocze) Gmina na komunalny zasób mieszkaniowy 
poniosła wydatki w łącznej wysokości 59,6 tys. zł (co stanowiło 0,06% wydatków 
ogółem), z czego: w 2015 r. – 20,2 tys. zł (0,08%), w 2016 r. – 16,6 tys. zł (0,06%), 
w 2017 r. – 11,1 tys. zł (0,03%) i w 2018 r. (do 30 czerwca) – 11,7 tys. zł (0,07%). 

 (dowód: akta kontroli str. 85) 

2. Według Wieloletniego Programu 2018 – 2022, na 2018 r. zaplanowano 18 tys. zł 
na remont lokali i 24 tys. zł na koszty modernizacji i adaptacji nowych pomieszczeń. 
Do 30 czerwca na zwiększenie komunalnego zasobu mieszkaniowego Gmina 
wydała 9 tys. zł, a na istniejący komunalny zasób mieszkaniowy – 2,7 tys. zł, 
tj. łącznie 48,8% przewidywanych w 2018 r. wydatków na modernizację i adaptację 
nowych pomieszczeń. W okresie wcześniejszym Gmina nie posiadała 
opracowanego Wieloletniego Programu, co nie pozwalało na ocenę, czy wysokość 
środków przeznaczonych na utrzymanie zasobu mieszkaniowego nie była mniejsza, 
niż założona we wskazanym programie. 

(dowód: akta kontroli str. 55-65, 84-85) 

3. W analizowanym okresie źródłami finansowania mieszkaniowego zasobu były 
środki własne Gminy.  

(dowód: akta kontroli str. 292-294) 

4. Wysokość czynszów została uregulowana Zarządzeniem Nr 14/02 Wójta Gminy 
Izbica z 4 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne 
i socjalne stanowiące własność Gminy. Zgodnie ze wskazanym zarządzeniem, 
określono stawkę bazową czynszu – wynosiła ona dwa złote za 1 m2 powierzchni 
użytkowej lokalu. Zróżnicowanie stawek czynszu26 zależało m.in. od: stanu 
wyposażenia mieszkań w instalacje, strefy w mieście (centralna lub peryferyjna), 
usytuowania budynku (korzystne – cicha ulica, zieleń, niekorzystne – brak zieleni, 
oddalenie od komunikacji miejskiej), stanu technicznego budynku (budynki zadbane 
o wysokim standardzie lub o dużym stopniu zniszczenia, bardzo dawno 
nieremontowane), usytuowanie mieszkania w budynku (korzystne – na pierwszym 
lub drugim piętrze, naświetlone z widokiem na korzystne otoczenie, niekorzystne – 
na parterze lub na czwartym piętrze bez windy, ciemne, z widokiem na niekorzystne 
otoczenie np. uciążliwy zakład przemysłowy, podwórze, studnie), tj. elementów 
wymienionych w art. 7 ust. 1 ustawy o mieszkaniowym zasobie gminy. 
Dla mieszkań o współczesnym standardzie (z centralnym ogrzewaniem, dalej: c.o.) 
stawka bazowa wynosiła 100%, dla mieszkań wyposażonych we wszystkie 
urządzenia (bez c.o.) – 90%, z łazienką i toaletą, bez c.o. i gazu – 80%, tylko 
z toaletą lub łazienką – 70%, tylko z instalacją wodno-kanalizacyjną – 60%, a bez 
instalacji wodno-kanalizacyjnej – 50%. Stawka czynszu za mieszkanie komunalne 
wynosiła od 0,6 zł do dwóch zł za 1 m2. 
                                                      
26 Korzystne warunki mieszkaniowe podwyższały stawkę o 10%, niekorzystne – obniżały o 10%. 
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Najemcy lokali socjalnych byli zwolnieni z czynszów. 
Zdaniem Wójta, decyzja o zwolnieniu z czynszów najemców lokali socjalnych była 
podyktowana niekorzystną sytuacją najemców. Są to osoby okresowo lub stale 
korzystające ze świadczeń socjalnych i często jest to ich jedyne źródło dochodu. 

(dowód: akta kontroli str. 66-67, 86-87, 295-298) 

Analiza treści wszystkich 15 umów lokali komunalnych, obowiązujących w okresie 
objętym kontrolą wykazała, że czynsze, co do zasady, były ustalane w prawidłowej 
wysokości, przy czym w przypadku czterech umów stwierdzono rozbieżności 
wynikające z przeliczenia powierzchni mieszkania i stawki za 1 m2, tj. otrzymano 
różnice od 0,05 zł do 0,32 zł. 
Wójt wyjaśnił, że wysokość czynszu wskazana w umowach wynikała 
z nieprawidłowych obliczeń. 

(dowód: akta kontroli str. 86-87, 295-298, 305-317) 

5. Wysokość czynszów za najem lokali komunalnych uwzględniała ewentualne 
obniżki, związane m.in. ze standardem oraz wyposażeniem lokalu w instalacje, 
zgodnie z zasadami wskazanymi w Wieloletnim Programie 2018 – 2022.  

(dowód: akta kontroli str. 59-65, 86-87, 323-333) 

6. Na koniec 2016 r. trzech najemców miało zaległości z tytułu nieuregulowania 
czynszu za najem lokali komunalnych na kwotę łącznie 122,86 zł – opóźnienie w ich 
zapłacie wyniosło od 10 do 49 dni. Na koniec 2015 r. i 2017 r. – nie stwierdzono 
zaległości z tego tytułu.  

(dowód: akta kontroli str. 169-236) 

7. W dwóch przypadkach w 2018 r. naliczono odsetki karne27 z tytułu 
nieterminowych wpłat należności za najem lokali, w pozostałych przypadkach 
odsetki te nie były naliczane.  

Wójt wyjaśnił, że osoby, które zalegały z płatnościami były informowane 
telefonicznie o odsetkach wiążących się z nieterminowymi wpłatami, z reguły 
należne kwoty były regulowane. Kwoty odsetek naliczane były przy wpłacie zaległej 
kwoty, a ich nienaliczenie niektórym lokatorom wynikało z przeoczenia pracownika. 

(dowód: akta kontroli str. 169, 292-298) 

8. W analizowanym okresie nie wystąpiły przypadki wypłaty odszkodowań z tytułu 
niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego przyznanego na podstawie wyroku 
sądu.  

(dowód: akta kontroli str. 285-291) 

9. W latach 2015-2018 (do 30 czerwca) nie wpłynęły do Urzędu skargi dotyczące 
wysokości czynszów za wynajem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 121) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Urzędu w zbadanym 
zakresie.  

4. Stan techniczny mieszkaniowego zasobu gminy 

1. Dla dziewięciu28 budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu, 
Gmina nie prowadziła KOB. Brak tych dokumentów utrudnił ocenę prawidłowości 

                                                      
27 Łącznie w wysokości 1,7 zł. 
28 Na dzień prowadzenia kontroli mieszkaniowy zasób gminy stanowiły budynki położone w Izbicy: ul. Lubelska 
113, ul. Klinkierniana 3, ul. Klinkierniana 5, ul. Klinkierniana 7, Fabryczna 21, Wólce Orłowskiej 136, Orłowie 
Drewnianym Kolonia 58, Tarnogórze ul. Krakowskie Przedmieście 4 oraz Kryniczki 115 A. 
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utrzymania i użytkowania budynków według zasad określonych w art. 5 ust. 2 Prawa 
budowlanego stanowiących, że obiekt budowlany należy użytkować w sposób 
zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz 
utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając 
do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. 

(dowód: akta kontroli str. 285-291) 

2. W trakcie kontroli NIK Urząd nie posiadał dokumentów dotyczących oceny stanu 
technicznego budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy: 
a) protokołów z kontroli obiektu budowlanego, w tym protokołów z kontroli systemu 
ogrzewania i systemu klimatyzacji, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 
29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków29, 
b) ocen i ekspertyz dotyczących stanu technicznego budynków tworzących 
mieszkaniowy zasób Gminy, 
c) świadectw charakterystyki energetycznej, 
d) dokumentów o których mowa w art. 60 Prawa budowlanego, tj. przekazania 
właścicielowi lub zarządcy obiektu przez inwestora, przy oddawaniu do użytkowania 
obiektu budowlanego, dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej oraz 
innych dokumentów i decyzji dotyczących obiektów, a także instrukcji obsługi 
i eksploatacji: obiektów, instalacji i urządzeń związanych z tymi obiektami. 

(dowód: akta kontroli str. 285-291) 

3. W trakcie oględzin, przeprowadzonych przez kontrolera NIK przy udziale 
pracownika Urzędu we wszystkich dziewięciu budynkach wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy, stwierdzono m.in. w budynkach: 
- przy ul. Lubelskiej 113 – znaczne uszkodzenia posadzki balkonowej, 
- przy ul. Fabrycznej 21 – zniszczoną elewację, uszkodzone schody wejściowe, 
- przy ul. Klinkiernianej 3/3 – zniszczone okna, pękniętą jedną szybę, zaniedbany 
teren wokół budynku,  
- Orłów Drewniany Kolonia 58 – dach kryty blachą płaską, zniszczony, 
wyeksploatowane schody wejściowe do budynku, zniszczoną elewację, 
- Kryniczki 115A – zagrzybienie na klatce schodowej. 

(dowód: akta kontroli str. 124-153) 

4. W 2017 r. siedem z ośmiu budynków wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu poddano kontroli przewodów kominowych30, w pozostałym okresie objętym 
kontrolą Gmina nie zlecała przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych. 

(dowód: akta kontroli str. 237-249) 

Budynki wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy w latach 2015 – 2018 
(do 30 czerwca) nie były poddawane wymaganym w Prawie budowlanym kontrolom, 
obejmującym: 
a) co najmniej raz w roku sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku 
i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania 
czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń 
służących ochronie środowiska; instalacji gazowych, 
b) co najmniej raz na pięć lat sprawdzenie stanu technicznego i przydatności 
do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego 
otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej 
i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń 
i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień 
instalacji i aparatów, 

                                                      
29 Dz. U. z 2017 r. poz. 1498, ze zm., dalej: ustawa o charakterystyce energetycznej. 
30 W dziewiątym budynku, w Tarnogórze, ciepło dostarczane jest z Gminnej Biblioteki, przewody kominowe nie 
wymagają czyszczenia. 
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c) każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 
pkt 2 Prawa budowlanego, czyli w razie wystąpienia czynników zewnętrznych 
odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich 
jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne 
opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz 
jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje 
uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim 
uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, 
bezpieczeństwa mienia lub środowiska.  

 (dowód: akta kontroli str. 285-291) 

5. W okresie objętym kontrolą, osoby zamieszkujące w budynkach komunalnych 
nie zgłaszały dokonanych nieuzasadnionymi względami technicznymi lub 
użytkowymi ingerencji lub naruszeń, powodujących, że nie są spełnione warunki 
określone w art. 52 ust. 2 Prawa budowlanego, który stanowi, że obiekt budowalny 
należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony 
środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie 
dopuszczając do nadmiernego pogorszenia się jego właściwości użytkowych 
i sprawności technicznej. 

(dowód: akta kontroli str. 122, 285-291) 

6. Kontrola przewodów kominowych w 2017 r. została przeprowadzona przez 
mistrza kominiarskiego, tj. osobę posiadającą kwalifikacje określone w art. 62 ust. 6 
Prawa budowlanego.  

(dowód: akta kontroli str. 237-249) 

7. W okresie objętym kontrolą do Urzędu nie wpłynęły skargi dotyczące stanu 
technicznego budynków komunalnych lub lokali w nich położonych. 

 (dowód: akta kontroli str. 121) 

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

1. W przypadku wszystkich budynków, wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu, w okresie objętym kontrolą Urząd nie prowadził KOB, co stanowiło 
naruszenie art. 64 ust. 1 Prawa budowlanego, według którego właściciel lub 
zarządca jest obowiązany prowadzić m.in. dla każdego budynku książkę obiektu 
budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących 
przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, 
w okresie użytkowania obiektu budowlanego.  

 (dowód: akta kontroli str. 285-291) 

Wójt potwierdził, że KOB nie były prowadzone dla budynków wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu, nie wyjaśnił jednak przyczyn takiego stanu rzeczy.  

(dowód: akta kontroli str. 285-291) 

2.  Dla wynajmowanych lokali mieszkalnych, wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy, nie sporządzono świadectw charakterystyki 
energetycznej. 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 3 ustawy 
o charakterystyce energetycznej przewidywały, że właściciel lub zarządca miał 
zapewnić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub 
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części budynku wynajmowanego, a także przekazać najemcy, zgodnie z art. 11 
ust. 1 tej ustawy, kopię świadectwa przy zawarciu umowy najmu. 

Wójt nie wyjaśnił, dlaczego nie zlecił sporządzenia stosownych świadectw 
charakterystyki energetycznej budynków, w których mieściły się wynajmowane 
lokale mieszkalne. 

(dowód: akta kontroli str. 285-291) 

3. W okresie objętym kontrolą nie dokonywano sprawdzenia: 
a) co najmniej raz w roku stanu technicznego elementów budynku i instalacji 
narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników 
występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących 
ochronie środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, 
spalinowych i wentylacyjnych); 
b) co najmniej raz na pięć lat – stanu technicznego i przydatności do użytkowania 
obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą 
tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej 
w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony 
od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;  
c) każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 
pkt 2 Prawa budowlanego w zakresie bezpiecznego użytkowania obiektu, 
tj. wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady 
atmosferyczne, osuwiska ziemi, pożary lub powodzie, 
co stanowiło naruszenie art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego, według którego obiekty 
budowalne powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub 
zarządcę ww. kontrolom. Niewykonanie ww. kontroli uniemożliwiało rzetelną ocenę 
zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców tych nieruchomości oraz utrzymania 
obiektów w należytym stanie technicznym. 

Wójt nie wskazał przyczyn nieprzeprowadzenia okresowych przeglądów budynków 
stanowiących mieszkaniowy zasób gminy. W złożonych wyjaśnieniach podał, że 
stan techniczny budynków kontrolowano na podstawie składanych podań w sprawie 
remontów. Zadanie to zostanie uzupełnione przy założeniu KOB i wykonaniu 
przeglądów stanu technicznego budynków, a także przy wykonaniu ekspertyz oraz 
świadectw charakterystyki energetycznej. 

 (dowód: akta kontroli str. 285-291) 

NIK zauważa, że zgodnie z przepisami § 7 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych użytkowania budynków mieszkalnych31 dane zawarte w protokołach 
kontroli okresowych powinny stanowić podstawę do sporządzania zestawienia robót 
remontowych budynku i planu robót remontowych. 

4. W listopadzie 2017 r. mistrz kominiarski nie wykonał przeglądu wraz 
z czyszczeniem przewodów kominowych w budynku położonym w Izbicy przy 
ul. Lubelskiej 113. 

(dowód: akta kontroli str. 237-249) 

Wójt wyjaśnił, że przegląd ten nie został wykonany z powodu braku możliwości 
bezpiecznego wejścia na dach wskazanego budynku. Spowodowane to było 
wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. 

(dowód: akta kontroli str. 285-291) 

Ustalenia kontroli wskazują, że Urząd nie zlecił przeprowadzenia odpowiedniego 
przeglądu w późniejszym okresie, przy lepszych warunkach atmosferycznych, przez 

                                                      
31 Dz. U. nr 74, poz. 836, ze zm. 
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co obowiązki wynikające z przepisów art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c) Prawa budowlanego, 
według których właściciel obiektu budowlanego co najmniej raz w roku, sprawdza 
stan techniczny przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) 
nie zostały zrealizowane. 

W trakcie kontroli NIK, Wójt zlecił32 wykonanie, w terminie do 15 listopada 2018 r., 
przeglądów technicznych obiektów budowlanych: rocznych i pięcioletnich, pomiarów 
elektrycznych, ocenę urządzeń wentylacyjnych i gazowych – dla wszystkich 
dziewięciu budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 321-322) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie realizację przez Urząd zadań w zakresie 
utrzymania i eksploatacji posiadanych zasobów mieszkaniowych. 

 

5. Wypełnianie obowiązków związanych z prowadzeniem 
mieszkań chronionych 

1. W analizowanym okresie w Gminie było od 2033 do 7634 miejsc w mieszkaniach 
chronionych. Były one prowadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Izbicy (dalej: GOPS w Izbicy). Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt 
w mieszkaniach chronionych ustalono w § 3 uchwały nr XXV.151.2016 Rady Gminy 
Izbica35 w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad przyznawania 
i ponoszenie odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych. W dokumencie tym 
wskazano m.in., że pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny, jeżeli dochód 
osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 
kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, 
tj. 36: 634 zł i 514 zł. Miesięczna odpłatność miała być ustalana w uzgodnieniu 
z osobą, której przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym w wysokości 50% 
miesięcznego dochodu własnego (renty, emerytury, zasiłku stałego, świadczenia 
przedemerytalnego) i przeznaczana w szczególności na pokrycie kosztów 
wyżywienia, zużycia wody, energii elektrycznej, opału, środków czystości, zakupu 
pościeli, ręczników, sprzętu gospodarstwa domowego itp. z wyłączeniem zakupu 
leków, środków opatrunkowych oraz odzieży i obuwia. Ponadto w ww. uchwale 
dopuszczono przyznanie pobytu, w przypadkach szczególnie uzasadnionych, 
mieszkańcowi innej gminy, jeżeli gmina ta ponosić będzie odpłatność w kwocie 
400 zł miesięcznie. 

(dowód: akta kontroli str. 72, 268-274) 

Wójt wyjaśnił, że podstawą do ponoszenia ww. opłaty był art. 101 ust. 7 ustawy 
o pomocy społecznej, zgodnie z którym gmina, właściwa ze względu na miejsce 
zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały, jest 
obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenia w miejscu 
pobytu. Wskazana odpłatność pokrywała koszty zatrudnienia personelu mieszkań 
chronionych. Obecnie mieszkają tam 34 osoby, w tym 13 z innych gmin. Personel 
obejmuje osiem opiekunek i robotnika gospodarczego. Kwota ta wraz z opłatami 
pobieranymi od mieszkańców pokrywa koszty ich pobytu. 

(dowód: akta kontroli str. 334-335) 
                                                      
32 Umowa Nr ŚRK92.2018 zawarta 3 września 2018 r. Kontrola NIK nie obejmowała badania prawidłowości 
wyboru wykonawcy zlecenia. 
33 Stan na 1 stycznia 2015 r. 
34 Stan na koniec 2016 r. i 30 czerwca 2018 r. 
35 Poprzednio w § 3 uchwały nr XXXVII/219/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. 
36 Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów 
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r.). 
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2. Zagadnienia związane z liczbą oczekujących na miejsce w mieszkaniach 
chronionych, czasem oczekiwania na przydział tych mieszkań, zaległościami z nimi 
związanymi oraz ich egzekucją, a także spełnianie przez te mieszkania wymogów 
ustawowych były przedmiotem kontroli NIK przeprowadzonej w GOPS w Izbicy. 
Działania prowadzone przez Urząd w ramach nadzoru nad GOPS w Izbicy polegały 
na analizie przedkładanych rocznych sprawozdań z jego działalności. Jednostka 
ta w sprawozdaniach uwzględniała m.in. zagadnienia związane z mieszkaniami 
chronionymi. 

(dowód: akta kontroli str. 285-291) 

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

(dowód: akta kontroli str. 121) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Urzędu w zakresie 
wypełniania obowiązków związanych z prowadzeniem mieszkań chronionych. 

 

IV. Wnioski 
Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli37, w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych, kontroler NIK przekazał 
Wójtowi pismo informujące o stwierdzeniu bezpośredniego zagrożenia dla życia lub 
zdrowia ludzkiego związanego ze znacznymi ubytkami w płycie balkonu jednego 
z gminnych lokali mieszkalnych. W wyniku działań, zleconych przez Wójta 
niezwłocznie po otrzymaniu powyższego zawiadomienia, jeszcze w trakcie kontroli 
usunięto odstające części płyty grożące odpadnięciem oraz zabezpieczono wyjście 
na balkon. Ponadto do Starosty Krasnostawskiego zgłoszono zamiar 
przeprowadzenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. 
Po uzyskaniu potwierdzenia pisemnego przyjęcia ww. zgłoszenia Urząd 
ma przeprowadzić niezbędne prace. 

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

1) Dokonanie okresowych przeglądów technicznych budynków wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu gminy, zgodnie z terminami wskazanymi w Prawie 
budowlanym. 
2) Założenie i prowadzenie KOB dla budynków mieszkaniowego zasobu gminy. 
3) Zapewnienie sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej dla 
wynajmowanych budynków lub ich części, a także przekazywanie najemcom kopii 
świadectw przy zawieraniu umów najmu. 
4) Oddawanie lokali socjalnych do używania na podstawie umów najmu. 
5) Zawieranie umów najmu lokali komunalnych na czas nieokreślony, a na czas 
oznaczony jedynie w sytuacjach wskazanych w art. 5 ust. 2 ustawy 
o mieszkaniowym zasobie gminy. 
6) Rzetelną weryfikację wszystkich wniosków o przydział lokalu z mieszkaniowego 
zasobu Gminy. 

                                                      
37 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. (dalej: ustawa o NIK). 
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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 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 

Edyta Kolano  
Główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

........................................................ 
Podpis Podpis 
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