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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Leszek Żywucki, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/63/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str.1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Urząd Miasta Działdowo, ul. Zamkowa 12, 13 – 200 Działdowo (dalej: „Miasto”) 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Grzegorz Mrowiński – Burmistrz Miasta Działdowo od 8 grudnia 2014 r.  
(dalej: „Burmistrz”)   

(dowód: akta kontroli str. 3) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

W okresie objętym kontrolą2 Miasto prawidłowo gospodarowało mieszkaniowym 
zasobem komunalnym. Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie 
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego3, 
opracowano i stosowano zasady wynajmowania lokali. Przyznawanie lokali 
komunalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych odbywało się zgodnie  
z zasadami określonymi w cyt. wyżej ustawie. Podkreślenia wymaga również 
prowadzenie gospodarki mieszkaniowej wg założeń przyjętych w „Wieloletnim 
programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy – Miasta Działdowo na 
lata 2014 – 2020” (zwany dalej: „Wieloletni program”). Podejmowano też działania 
mające na celu zwiększenie zasobu mieszkaniowego poprzez planowaną adaptację 
na cele mieszkalne jednego budynku wielorodzinnego. Środki na utrzymanie 
mieszkaniowego zasobu gminy były wyższe niż przewidziane w Wieloletnim 
programie. Polityka czynszowa była zgodna z założeniami Wieloletniego programu. 
Egzekucja należności w budynkach zarządzanych przez Miasto prowadziła do 
systematycznego spadku zaległości. Cyklicznie przeprowadzano przeglądy 
budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu. 

Nierzetelnie natomiast opracowany został Załącznik nr 1 do Wieloletniego 
programu, zawierający wykaz budynków stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy4, 
ponieważ zawarte w nim dane (według stanu na dzień 01.01.2014 r.) w zakresie 
liczby budynków i lokali były niezgodne ze stanem faktycznym. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Warunki organizacyjno–prawne związane z zarządzaniem lokalami 

mieszkalnym w gminie 

1.1. Miasto posiada uchwalony Wieloletni program (przyjęty uchwałą  
Nr XXXIII/285/14 Rady Miasta Działdowa z dnia 3 lutego 2014 r.), w którym zawarto 
m.in.: 

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

nieprawidłowości, negatywna, lub ocenę opisową. 
2 Lata 2015-2018 (I połowa). 
3 Dz.U. z 2018 r. poz. 1234. 
4 Dalej: Załącznik nr 1. 
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• Prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu 
mieszkaniowego Miasta w poszczególnych latach, z podziałem na lokale 
mieszkalne i socjalne oraz pomieszczenia tymczasowe. Według stanu na dzień 
01.01.2014 r. wykazano, że w skład zasobu wchodziło 513 lokali, w tym 494 
mieszkalnych, 18 socjalnych oraz jedno pomieszczenie tymczasowe,  
zlokalizowanych w 97 budynkach. W kolejnych latach prognozowana wielkość 
zasobu zakłada spadek łącznej ilości lokali do 424 w 2020 r., w tym do 400 
lokali mieszkalnych, przy wzroście lokali socjalnych do 21 oraz pomieszczeń 
tymczasowych do trzech. 

• Analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji stanu technicznego 
budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata. Biorąc pod uwagę stan 
techniczny budynków5, znaczna część z nich wymaga przeprowadzenia prac 
modernizacyjnych i remontów. Ponadto program przewiduje wystąpienie 
okoliczności, w których niezbędne będzie wykonanie dodatkowych prac 
remontowych, nie objętych planem, wynikających ze zdarzeń losowych, 
nagłego pogorszenia się stanu technicznego budynków bądź zgłoszeń 
mieszkańców. 

• Planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach, tj. w latach 2014-2020 
przedmiotem sprzedaży ma być 130 lokali mieszkalnych. W okresie 
obowiązywania programu planowana jest zmiana polityki mieszkaniowej, która 
miała prowadzić do sprzedaży lokali w budynkach o małej kubaturze, 
wymagających dużego zakresu prac remontowych. 

• Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu. Koszty najmu 
dotyczą: kosztów administrowania, konserwacji i utrzymania technicznego 
budynków oraz części wspólnych budynków. Wysokość czynszu ustalana ma 
być  wg stawki podstawowej za 1m2 powierzchni użytkowej przy uwzględnieniu 
czynników mających wpływ na podwyższenie bądź obniżenie wartości 
użytkowej lokalu. Czynnikami wpływającymi na wysokość czynszu, określonymi 
w programie jest wyposażenie lokali w instalacje. Stawką bazową  
do określania poziomu czynszu jest mieszkanie wyposażone we wszystkie 
urządzenia techniczne (z centralnym ogrzewaniem, bez ciepłej wody). 
Wskazano ponadto czynniki podwyższające i obniżające czynsz6. 

• Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład 
mieszkaniowego zasobu Miasta oraz przewidywane zmiany w zakresie 
zarządzania tym zasobem w kolejnych latach. Miejskim zasobem 
mieszkaniowym zarządzała spółka gminna – Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. w Działdowie7, której w dniu  
28.05.2012 r. Miasto przekazało w odpłatne użytkowanie  budynki i lokale 
wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy na czas nieoznaczony  
(z wyłączeniem sześciu budynków). Na tej podstawie spółka zajmuje się 
zarządzaniem przekazanym zasobem, w skład którego wchodziły lokale 
mieszkalne, użytkowe i budynki gospodarcze. Zgodnie z zapisami programu, 
spółka jest zobowiązana uwzględniać skierowania Miasta do zasiedlenia 

                                                      
5 Przykładowo: 31,25 % lokali usytuowanych było w budynkach wybudowanych przed 1918 r.,  
30,47 % w budynkach z lat 1945-1970, tylko 3,13 % mieszkań było zlokalizowanych w budynkach powstałych  
w latach 1989-2000. Wszystkie lokale wyposażone były w instalację wodociągową i elektryczną,  99,8 % 
posiadało kanalizację ogólnospławną, a 92,97 % gaz ziemny. Centralne ogrzewanie było na wyposażeniu 58,04 
% lokali. 
6 M.in. czynnikiem podwyższającym poziom o 5 % było wyposażenie lokalu w instalację ciepłej wody.  
W programie wyróżniono sześć czynników mających wpływ na obniżenie stawki bazowej: lokal bez centralnego 
ogrzewania – 10 %, lokal bez instalacji gazowej – 5 %, lokal bez wody – 5 %, lokal posiadający wspólne WC – 
5%, lokal z ciemną kuchnią – 10 %, lokal w budynku o niższym stanie technicznym – 5 %. Ponadto czynsz mógł 
być obniżony o 15 % ze względu na niski dochód najemcy. 
7 Dalej: PGKiM lub Spółka. 
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mieszkań, zawierać z lokatorami umowy najmu, pobierać opłaty czynszowe, 
a w zamian utrzymywać zasób w odpowiednim stanie technicznym, ponosząc 
koszty wynikające z użytkowania zasobu, w tym koszty konserwacji oraz  
bieżących remontów. Miasto na wniosek spółki przewiduje możliwość 
partycypowania w kosztach remontów budynków, które zostały przekazane  
do użytkowania. 

• Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach. Są to środki 
własne pozyskane m.in. z czynszów. Zakłada się również możliwość 
pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych. 

• Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej 
eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta, koszty zarządu 
nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli,  
a także wydatki inwestycyjne. Wg tej prognozy koszty utrzymania zasobu  
miały się zwiększyć z 860,8 tys. zł w 2014 r. do 905,2 tys. zł w 2020 r.,  
tj. o 5,2%, w tym odpowiednio koszty bieżącej eksploatacji z 267,1  tys. zł  
do 309,4 tys. zł, tj. o 15,8 %. Jednocześnie zakładano 37,6% spadek  
wydatków przeznaczonych na koszty remontów i modernizacji z 38,4 tys. zł  
do 27,9 tys. zł. 

• Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta, a w szczególności 
niezbędny zakres zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali oraz 
planowaną sprzedaż lokali. Zakłada się m.in. przeprowadzenie remontów 
dachów oraz dążenie do zbycia lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych, 
o złym stanie technicznym, jedno i dwurodzinnych. 

(dowód: akta kontroli str.4-23)  

W Załączniku nr 1 do Wieloletniego programu nie wykazano faktycznej liczby 
budynków i lokali mieszkalnych (według stany na dzień 1 stycznia 2014 r.) będących 
zasobem mieszkaniowym, tj. podano w nim 97, zamiast 95 budynków stanowiących  
zasób Miasta Z aktów notarialnych oraz ewidencji księgowej Miasta wynikało 
bowiem, że lokale mieszkalne (dziewięć) w dwóch budynkach zostały sprzedane  
w latach wcześniejszych, tj. przed 2014 r. Ponadto w załączniku tym wskazano 494 
lokale mieszkalne, podczas gdy faktyczne było ich 488, co wynikało także  
z ewidencji księgowej.  

Burmistrz i Z-ca Burmistrza wyjaśnili, że w ww. załączniku omyłkowo podano 
nieprawidłowe dane dotyczące liczby budynków oraz lokali. 

(dowód: akta kontroli str. 24-92, 96, 260-273) 

1.2. Zasady wynajmowania lokali uchwaliła Rada Miasta Działdowa  
w dniu 26 marca 2015 r.8 Określały one w szczególności:  

• Wysokość dochodu gospodarstwa domowego, uzasadniającą oddanie w najem 
lub w podnajem lokalu komunalnego oraz socjalnego, okres na jaki zawarta ma 
być umowa oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą 
zastosowanie obniżek czynszu. Lokal wchodzący w skład mieszkaniowego 
zasobu Miasta mógł być wynajmowany osobom, które spełniały określone 
w uchwale kryteria dochodowe, tzn., jeżeli  średni dochód nie przekraczał  
100% kwoty najniższej emerytury dla gospodarstwa wieloosobowego i 150% 
tej kwoty w gospodarstwie jednoosobowym. Do lokali socjalnych stosowane 

                                                      
8 Poprzednio określone były one określone w uchwale nr VII/67/03 Rady Miasta Działdowa z dnia  
28 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta 
Działdowo, zmieniona uchwałą nr IV/41/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 8 lutego 2007 r.  
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było kryterium 50% kwoty najniższej emerytury dla gospodarstwa 
wieloosobowego i 70% tej kwoty w gospodarstwie jednoosobowym. W obu 
przypadkach, dochód liczony był za okres ostatnich trzech miesięcy i dotyczył 
zarówno zakwalifikowania na listę osób uprawnionych o ubieganie się  
o przyznanie lokalu z zasobu gminnego, jak i chwili zawierania umowy najmu. 

• Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy. Lokale 
wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta były wynajmowane 
osobom pełnoletnim, które posiadały trudne warunki mieszkaniowe,  
tj. zamieszkiwały w lokalach, gdzie na jednego członka gospodarstwa 
domowego przypadało mniej niż dziewięć m2 powierzchni pokoi (gospodarstwo 
wieloosobowe), 16 m2 (gospodarstwo jednoosobowe), nie posiadały tytułu 
prawnego do innego lokalu mieszkalnego, w okresie pięciu ostatnich lat nie 
zbyły praw do lokalu jak również nie przekazały ich innym osobom. 

• Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy 
najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego. Musiały one spełnić 
zarówno warunki mieszkaniowe i dochodowe oraz dodatkowo jeden  
z warunków m.in.: uzyskały pozwolenia udzielone przez Miasto na adaptację 
pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne w budynkach należących  
do zasobu gminnego i nie posiadały tytułu prawnego do innego lokalu lub 
domu, wykonały remont lub odbudowę lokalu we własnym zakresie i na własny 
koszt, posiadały znaczny stopień niepełnosprawności. W przypadku lokalu 
socjalnego pierwszeństwo przysługiwało osobom, które nabyły do niego prawo  
na podstawie orzeczenia sądowego, utraciły lokal wskutek klęski żywiołowej, 
pożaru, opuściły dom dziecka, a wcześniej pochodziły z terenu miasta i nie 
posiadały tytułu prawnego do innego lokalu.  

• Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Miasta oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego 
zasobu, a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach. Zamiana lokali 
mogła być dokonywana po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela z inicjatywy 
najemcy bądź właściciela. W przypadku inicjatywy najemcy, zamiana mogła 
nastąpić pomiędzy najemcami: na lokal o większej powierzchni (brano pod 
uwagę zaludnienie), na lokal o mniejszej powierzchni użytkowej lub standardzie  
(ze względów ekonomicznych i rodzinnych), na lokal o wyższym standardzie, 
(względy zdrowotne uzasadniających zamianę). Zamiana mogła być również 
dokonana z inicjatywy właściciela w sytuacji braku regulowania opłat 
związanych z lokalem przez co najmniej trzy okresy rozliczeniowe. 

• Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas 
nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw 
kontroli społecznej. Procedura przydziału lokalu mogła być wszczęta tylko  
w przypadku posiadania lokalu, który mógł być przekazany w najem. Wnioski  
o przydział lokali mogły być składane tylko przez osoby spełniające ustalone 
kryteria, które były zobowiązane do ich aktualizacji w zakresie sytuacji 
mieszkaniowej, finansowej, danych adresowych. Do wniosku należało dołączyć 
zaświadczenie o dochodach za ostatnie trzy miesiące. Wnioskodawcy, którzy 
nie spełnili określonych kryteriów, nie byli wpisywani do rejestru osób 
oczekujących, a złożenie nieprawdziwych oświadczeń przez wnioskodawcę 
skutkowało odstąpieniem od realizacji wniosku. W sytuacjach budzących 
wątpliwości, przeprowadzano oględziny w miejscu stałego pobytu osoby 
ubiegającej się o przydział lokalu. Osoby uprawnione, mające pierwszeństwo 
do otrzymania lokalu, były umieszczanie na liście sporządzanej na dany rok 
kalendarzowy, zawierającej od pięciu do 15 wnioskodawców. Liczba ta była 
ustalana w odniesieniu do przewidywanej liczby lokali do zasiedlenia, 
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a znalezienie się nie niej nie gwarantowało zawarcia umowy w przypadku braku 
lokali. Kontrola rozpatrywania i opiniowania wniosków o przydział lokali była 
sprawowana przez powołaną przez Burmistrza Miasta Komisję  
ds. Mieszkaniowych, w skład której wchodzili przedstawiciele Rady Miasta 
Działdowo, Urzędu Miasta oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

• Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu 
opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły  
po śmierci najemcy. Zapisy uchwały przewidywały zawieranie umów najmu  
z osobami pozostającymi w lokalu po opuszczeniu go przez głównego najemcę 
lub jego śmierci, w przypadku zamieszkiwania z najemcą. W razie śmierci 
najemcy, w stosunek najmu mogli wstępować: małżonek nie będący 
współnajemcą, dzieci najemcy i współmałżonka, osoby wobec których najemca 
posiadał obowiązek alimentacyjny, osoba pozostającą we wspólnym pożyciu  
z najemcą. Przydział lokalu następował na podstawie złożonego wniosku  
o zawarcie umowy i spełnieniu określonych w uchwale warunków. 

• Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej  
80 m2. Stosowano zasadę czynszu wolnego. Wysokość czynszu określały 
zapisy umowy. Czynszu wolnego nie stosowano dla rodzin wielodzietnych, 
gdzie na jednego członka rodziny przypadało do 10 m2  pokoju. Zasada 
dotyczyła mieszkań ponownie zasiedlonych oraz lokali po zamianach. 

(dowód: akta kontroli str. 97-103) 

1.3. Działania prowadzone przez gminę w ramach nadzoru nad jednostkami 
zarządzającymi gminnym zasobem mieszkaniowym (PGKiM i Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Działdowie9), polegały na analizie rocznych sprawozdań  
z ich działalności. Jednostki te w sprawozdaniach uwzględniały m.in. zagadnienia 
związane z gospodarką mieszkaniową. Wykazywany był stan techniczny lokali 
zarządzanych przez PGKiM i MOPS. W analizowanym okresie Miasto nie 
przeprowadzało kontroli w tych jednostkach.      

(dowód: akta kontroli str.91-92, 104-182) 

NIK ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, działalność 
kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

2. Zasób i gospodarowanie mieszkaniami komunalnymi gminy 

2.1. Według stanu na dzień 01.01.2015 r. w skład mieszkaniowego zasobu Miasta 
wchodziło 496 lokali, z czego 473 było mieszkalnych (tj. 95,4% ogółu zasobu), 19 
socjalnych (3,8%), dwa pomieszczenia tymczasowe (0,4%) i dwa chronione (0,4%). 
Na podstawie zawartej w dniu 28.05.2012 r., umowy o ustanowieniu odpłatnego 
użytkowania zarządzaniem 477 lokalami zlokalizowanymi w 88 budynkach 
zajmowało się PGKiM. W skład zarządzanego przez PGKiM zasobu wchodziło 456 
mieszkań komunalnych, 19 lokali socjalnych oraz dwa pomieszczenia tymczasowe. 
Pozostałymi 17 mieszkaniami komunalnymi zlokalizowanymi w pięciu budynkach 
zarządzało Miasto. Natomiast dwoma chronionymi zlokalizowanymi w jednym 
budynku – MOPS.  

W analizowanym okresie sprzedano 46 mieszkań komunalnych, przekształcono pięć 
lokali socjalnych, w tym cztery w komunalne oraz jeden w pomieszczenie 
tymczasowe. Spowodowało to spadek liczby lokali pozostających w zasobie do 450, 
w tym komunalnych do 431 i socjalnych do 14. Nie zmieniła się natomiast liczba 
pomieszczeń tymczasowych oraz liczba mieszkań chronionych i miejsc w tych 
mieszkaniach. W analizowanym okresie Miasto nie pozyskiwało nowych lokali  

                                                      
9 Dalej: MOPS. 
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w celu powiększenia mieszkaniowego zasobu, nie likwidowało również mieszkań 
pozostających w zasobie. 

W wyjaśnieniach Z-ca Burmistrza podał, że Miasto planuje zwiększyć zasoby 
mieszkaniowe gminy poprzez rewitalizację budynku posadowionego w byłych 
koszarach w Działdowie, w którym znajduje się 30 mieszkań. Podał, że rozważane 
jest pozyskanie środków pomocowych na ten cel. Wskazał, że obecnie opracowana 
jest dokumentacja techniczna w tym zakresie.  

(dowód: akta kontroli str. 183-247) 

2.2. W okresie objętym kontrolą, zgodnie z założeniami Wieloletniego programu 
planowano sprzedaż 65 mieszkań, w tym po 15 w latach 2015 – 2017 oraz  
20 w 2018 r. W latach 2015 – 2017 sprzedano ich 34, tj. o 11 mniej niż planowano w 
tym okresie. W pierwszym półroczu 2018 r. sprzedano natomiast 12 lokali. 

(dowód: akta kontroli str.4-23) 

W wyjaśnieniach dotyczących przyczyn niezrealizowania założeń tego planu  
w latach 2015 – 2017, Burmistrz podał, że spowodowane to było brakiem chętnych 
do zakupu mieszkań, ponieważ przekraczało to możliwości finansowe 
dotychczasowych najemców.   

(dowód: akta kontroli str.181-182) 

2.3. W badanym okresie liczba niezamieszkałych (wolnych) lokali, tzw. 
pustostanów10 zmniejszyła się z pięciu na koniec 2015 i 2016 r.11 do dwóch na 
koniec 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str.244) 

W wyjaśnieniach Z–ca Burmistrza podał, że jednym z pustostanów było tzw. 
pomieszczenie tymczasowe, które stanowiło tzw. rezerwę w razie konieczności 
realizacji wyroku sądowego zasądzającego taki lokal. Rezerwa ta zwiększyła się  
w I półroczu 2018 r. do dwóch  pomieszczeń. Natomiast pozostałe lokale były 
mieszkaniami komunalnymi, w stosunku do których toczyło się postępowanie  
o ich przydział.  

(dowód: akta kontroli str.245-247) 

2.4. W analizowanym okresie liczba gospodarstw domowych oczekujących  
na mieszkanie komunalne, systematycznie rosła z 70 na początku 2015 r. do 90 na 
początku 2018 r. Spowodowane to było wzrostem liczby gospodarstw domowych 
wpisanych na listę oczekujących (36), w porównaniu do przydzielonych lokali (16). 
Przyczyną tego był brak wolnych lokali mieszkalnych.   

(dowód: akta kontroli str.248) 

2.5.  Średni czas oczekiwania na przydział mieszkania komunalnego wyniósł siedem 
lat i dwa miesiące. Lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe przydzielane były  
na bieżąco, ponieważ średni czas oczekiwania wyniósł dwa i pół miesiąca  
w przypadku lokali socjalnych oraz 12 dni w przypadku pomieszczeń tymczasowych. 

(dowód: akta kontroli str.249-250) 

2.6.  Lokale mieszkalne i socjalne wynajmowano stosownie do zasad określonych  
w uchwale Rady Miasta Działdowo z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta oraz 
zasad określonych w Wieloletnim programie. Szczegółową analizą objęto wszystkie 
18 przydziałów, jakie wystąpiły w analizowanym okresie, z których 12 dotyczyło 
lokali komunalnych, natomiast po trzy: socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych. 
Badanie próby 12 umów najmu lokali komunalnych wykazało, że wnioski spełniały 

                                                      
10 Na potrzeby kontroli przyjęto, że niezamieszkałe wolne lokale są tzw. pustostanami. 
11 Na dzień 30.06.2018 r. były trzy pustostany. 
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kryteria mieszkaniowe i dochodowe określone w § 6 ust 2 pkt 1 i 2 cyt. wyżej 
uchwały. Każdy wniosek zgodnie z § 12 ww. uchwały poprzedzony był wydaniem 
pozytywnej opinii przez Komisję mieszkaniową, która pełniła jednocześnie funkcję 
kontroli społecznej spraw związanych z rozpatrywaniem i załatwianiem wniosków  
o najem lokali. Natomiast lokale socjalne przydzielano realizując orzeczenia 
sądowe, a pomieszczenia tymczasowe – wnioski komornicze. Analizowane umowy 
najmu lokali komunalnych zawarto na czas nieoznaczony, z osobami 
zakwalifikowanymi wcześniej na listę osób oczekujących na przydział lokalu. Dwie 
umowy najmu lokalu socjalnego zawarto na okres trzech lat, a w jednym przypadku 
na jeden rok. Dwie umowy najmu pomieszczenia tymczasowego zawarto natomiast 
na okres sześciu miesięcy, a jedną na okres jednego miesiąca. 

(dowód: akta kontroli str.251-258) 

2.7. W badanym okresie wpłynęła jedna skarga dotycząca braku udzielenia 
odpowiedzi na wniosek o przydział mieszkania, złożona przez osadzonego  
w zakładzie karnym. Uchwałą Rady Miasta z dnia 26.03.2015 r. skarga została 
uznana za bezzasadną, ponieważ odpowiedź na wniosek o przydział mieszkania 
została udzielona, a osadzony znajdował się na liście oczekujących na mieszkanie. 

(dowód: akta kontroli str.259) 

NIK pozytywnie ocenia działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

3. Finansowe aspekty gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym 

3.1. W analizowanym okresie źródłami finansowania mieszkaniowego  
zasobu Miasta były środki własne12 Miasta, MOPS i PGKiM13. W 2015 r. jednostki  
te wydatkowały łącznie 1.229,7 tys. zł, tj. o 42,2% więcej, wobec środków 
planowanych w Wieloletnim programie (gdzie na ten cel przewidziano 865 tys. zł.).  
W 2016 r. wydatki w kwocie 1.066,9 tys. zł były większe o 22,6% w porównaniu  
do zaplanowanych (870 tys. zł). Natomiast w 2017 r. zwiększyły się one  
do 1.247,9 tys. zł i były o 42,6% większe (wobec 875 tys. zł zaplanowanych). 

Według otrzymanej z PGKiM informacji wynika, że wzrost wydatków spowodowany 
był przeznaczeniem przez Spółkę większych środków na remonty. 

W uchwale budżetowej na 2015 r. na utrzymanie mieszkaniowego zasobu Miasta 
przewidziano środki w kwocie 313,5 tys. zł. Ich wykonaniem, które wyniosło  
249,9 tys. zł14  (tj. 79,7%) zajmowało się Miasto oraz MOPS. W 2016 r. środki te 
zaplanowano w kwocie 258,5 tys. zł, wykonanie natomiast wyniosło 139,4 tys. zł15, 
tj. 53,9%. W 2017 r. wydatki wykonane zostały w kwocie 257,1 tys. zł16, tj. 85,6% 
środków planowanych (300,3 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str.274-302) 

Wg wyjaśnień Z-cy Burmistrza niepełne wydatkowanie środków przeznaczonych  
na utrzymanie mieszkaniowego zasobu Miasta spowodowane było utrzymywaniem 
rezerwy na ewentualne odszkodowania z tytułu braku przydziału lokalu socjalnego. 
Ponadto w 2015 r. odstąpiono od remontu elewacji jednego budynku ze względu  
na brak badań konserwatorskich elewacji oraz odstąpieniem od odwodnienia 
parkingu ze względu na zainteresowanie wspólnoty mieszkaniowej jego wykupem 
od Miasta. 

 (dowód: akta kontroli str.96) 

                                                      
12 W tym m.in. dochody własne nie będące dotacjami i subwencjami, pochodzące z podatków i opłat, sprzedaży 
mieszkań, czynszów. 
13 Dane z PGKiM zostały pozyskane w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit f ustawy o NIK. 
14 Stanowiły one jednocześnie 0,4% wydatków wykonanych ogółem z uchwały budżetowej (58.227,7 tys. zł). 
15 0,2% wydatków wykonanych ogółem – 69.702,3 tys. zł. 
16 0,3% - 92.786,3 tys. zł. 
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3.2. Szczegółową analizą objęto 40 umów najmu17. Ustalono, że wysokość 
czynszów za wynajem mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Miasta została ustalona stosownie do art. 8 pkt 1 w zw. z art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy  
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z założeniami przyjętymi  
w Wieloletnim programie. Stawka bazowa czynszu za 1 m2  powierzchni użytkowej 
komunalnego  lokalu mieszkalnego wynosiła 3,60 zł, a socjalnego i pomieszczenia 
tymczasowego 0,90 zł. Obniżki czynszów były zgodne z zasadami wskazanymi  
w Wieloletnim programie i dotyczyły lokali komunalnych, m.in. ze względu na niższy 
stan techniczny lokalu lub brak instalacji gazowej (obniżka o 5%) oraz ze względu 
na brak instalacji centralnego ogrzewania (o 10 %).  

(dowód: akta kontroli str.303-311) 

3.3. Na skutek podejmowanych przez Miasto działań (wysyłanie wezwań  
do zapłaty18), w analizowanym okresie, spadła kwota zaległości lokatorów  
w opłatach z tytułu czynszu w 17 lokalach zarządzanych przez Miasto z 6.042,58 zł 
na koniec  2015 r. do 1.212,89 zł, wg stanu na dzień 30.06.2018 r.19  

(dowód: akta kontroli str.259,312-342) 

3.4. W analizowanym okresie nie wystąpiły przypadki wypłaty odszkodowań  
z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego przyznanego na podstawie 
wyroku sądu. Nie wpłynęły do Miasta również skargi dotyczące wysokości czynszów  
za wynajem lokali z mieszkaniowego zasobu Miasta. 

(dowód: akta kontroli str.259, 312-339) 
 
NIK pozytywnie ocenia działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

4. Stan techniczny mieszkaniowego zasobu gminy 

Badanie dokumentacji 10, spośród 94 (tj. 10,6 %), budynków mieszkalnych 
pozostających w mieszkaniowym zasobie Miasta20 wykazało, że wywiązywano się  
z nałożonego art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane21 obowiązku przeprowadzania  rocznych i pięcioletnich kontroli stanu 
technicznego budynków i lokali. Kontrole te przeprowadzane były przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje określone w Prawie budowlanym. 
Z każdej z ww. kontroli sporządzany był protokół, który załączano do książki obiektu, 
prowadzonej według tzw. starego wzoru22. Zalecenia z przeprowadzonych kontroli 
rocznych zostały w pełni zrealizowane. Dotyczyły one m.in. drobnych remontów 
poszycia dachowego, odnowienia klatek schodowych oraz naprawy tynków.  

(dowód: akta kontroli str.343-372) 

Przeprowadzone w trakcie kontroli oględziny dwóch budynków wykazały, że budynki 
te są w dobrym stanie technicznym, niezagrażającym bezpieczeństwu osób  
w nich zamieszkujących. Ustalono jednak, że zachodzi konieczność uzupełnienia 
tynku i czapy komina w jednym budynku oraz drabiny dostępu do kominów ponad 
dachem i wyrównania placu w drugim budynku, na co wskazywały również protokoły 
z przeglądów pięcioletnich tych budynków.  

 (dowód: akta kontroli str.343-346, 351-352, 359-365, 370-371, 377-402) 

                                                      
17 Analizą objęto umowy najmu zawarte w latach 2007 – 2017 i obowiązujące w okresie objętym kontrolą. 
18 W mieście nie opracowano dodatkowej procedury dotyczącej postępowania przy windykacji należności. 
19 Wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wyniosła ona 4.059,90 zł, na dzień 31.12.2017 r. 5.785,40 zł. 
20 Na dzień 30.06.2018 r. 
21 J.t. Dz.U z  2018, poz.1202 ze zm, dalej: Prawo budowlane. 
22 Wg § 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego, 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1134) książki prowadzone przed dniem 11 lipca 2003 r. (dzień wejścia w życie 
rozporządzenia) prowadzone są wg tzw. „starego wzoru”. 
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W wyjaśnieniach dotyczących przyczyn niezrealizowania wniosków pokontrolnych  
z kontroli pięcioletnich Z-ca Burmistrza podał, że wiąże się to z dodatkowymi 
nakładami finansowymi, którymi Miasto nie dysponowało, ze względu na bardziej 
pilne potrzeby remontowe w innych budynkach. Wskazał, że podjęte zostaną 
działania aby wygospodarować środki w budżecie Miasta na 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str.245-246) 

Analizowane budynki nie podlegały półrocznym kontrolom, o których mowa  
w art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego, ponieważ ich powierzchnie zabudowy nie 
przekraczały 2000 m2. W badanym okresie nie przeprowadzano również kontroli 
systemów ogrzewania i klimatyzacji, ponieważ analizowane budynki nie były 
wyposażone w systemy podlegające kontroli ze względu na osiąganą moc cieplną 
(osiem budynków) bądź podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej  
(dwa budynki), a także ze względu na niewyposażenie ich w systemy chłodnicze23.  
W analizowanym okresie nie wystąpiły okoliczności wymienione w art. 61 pkt 2 
Prawa budowlanego, ponieważ zapewnione było bezpieczne użytkowanie 
kontrolowanych budynków. Nie odnotowano również zgłoszeń o dokonaniu 
nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń 
powodujących, o niespełnieniu warunków określonych w art. 5 ust. 2 Prawa 
budowlanego.  

(dowód: akta kontroli str.353-355, 359-361,372-376)  

W jednym objętym kontrolą budynku, zarządzanym przez Miasto Działdowo  
w latach 2012–2013, po przeprowadzonym remoncie (adaptacji) i zmianie sposobu 
użytkowania części budynku usługowego na lokale mieszkalne, przeprowadzono 
pięć ekspertyz oraz wydano osiemnaście orzeczeń, w oparciu o które dopuszczono 
budynek do użytkowania. Dokumentacja w ww. zakresie została załączona do 
książki obiektu. Budynek ten posiadał również opracowane świadectwo 
charakterystyki energetycznej. W pozostałych dziewięciu kontrolowanych 
budynkach nie wykonywano ocen i ekspertyz stanu technicznego, ponieważ  
w budynkach tych nie zachodziła potrzeba ich wykonywania. Do książek dziesięciu 
kontrolowanych budynków nie załączono instrukcji obsługi i eksploatacji: obiektu, 
instalacji i urządzeń związanych z tymi budynkami, gdyż ze względu na ich prostą 
konstrukcję nie było takiej potrzeby. Nie opracowano również dla tych budynków 
świadectw charakterystyki energetycznej, W przypadku ośmiu budynków nie było 
takiego obowiązku, ponieważ były one obiektami zabytkowymi.  

Pomimo zawarcia w dniach 01.09.2011 r. oraz 01.02.2014 r. umów najmu lokali 
mieszkalnych24 oraz ich wydania najemcom, Miasto nie opracowało w ich przypadku 
świadectw charakterystyki energetycznej. Taki wymóg wynikał natomiast  
z obowiązującego od dnia 01.01.2009 r. art. 5 ust. 4 Prawa Budowlanego25. 

(dowód: akta kontroli str.343-344, 362-363) 

Do książek kontrolowanych dziesięciu budynków nie była załączona dokumentacja 
budowy oraz powykonawcza. W wyjaśnieniach Z-ca Burmistrza podał, że Miasto nie 
dysponowało dokumentacją budowy oraz powykonawczą od chwili utworzenia 
Gminy – Miasto Działdowo w 1990 r. Zobowiązał się jednocześnie podjąć działania 
w celu jej odtworzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 245-246, 343-344, 362-363) 

                                                      
23 Stosownie do postanowień art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce 
energetycznej budynków (J.t. Dz.U. z 2017 r. poz.1498, ze zm.), dalej: ustawa o charakterystyce energetycznej 
budynków). 
24 W budynkach położonych przy ulicy Mławskiej 3 oraz Nidzickiej 3. 
25 Dz. U. z 2007 r., Nr 191, poz. 1373. Przepis ten został uchylony z dniem 9.03.2015 r., tj. wejściem w życie 
ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. 
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W analizowanym okresie nie wpłynęły do Miasta skargi dotyczące stanu 
technicznego budynków komunalnych.  

(dowód: akta kontroli str.259)  

NIK pozytywnie ocenia działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

5. Wypełnianie obowiązków związanych z prowadzeniem mieszkań 

chronionych 

5.1. W analizowanym okresie w zasobie mieszkaniowym Miasta były dwa 
mieszkania chronione. Mieszkaniami tymi zarządzał MOPS w oparciu o dwie umowy 
użyczenia z dnia 28.08.2013 r. oraz 15.09.2016 r.  Szczegółowe zasady ponoszenia 
odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych ustalono w § 3 uchwały  
nr XXXV/295/14 Rady Miasta Działdowo z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach 
chronionych26. Kwota ta ustalana była do 31 marca każdego roku przez Dyrektora 
MOPS i wynosiła od 87 zł do 103 zł od osoby za mieszkanie w 2015 r. do 81 zł i 97 
zł w 2018 r. Ostateczna wysokość odpłatności mogła być podwyższona lub 
obniżona o 25%, w zależności od indywidualnej sytuacji oraz liczby osób 
przebywających w tym mieszkaniu27.  

(dowód: akta kontroli str.403-411) 

5.2. W okresie objętym kontrolą do Miasta nie wpłynęły skargi związane  
z prowadzeniem mieszkań chronionych. 

(dowód: akta kontroli str. 259) 

NIK pozytywnie ocenia działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli28 
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 Olsztynie. 

Olsztyn, dnia 16 sierpnia 2018 r. 

 Dyrektor  
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli  

 w Olsztynie 

Kontroler z up. Józef Bogdański 
p.o. Wicedyrektora 

 
Leszek Żywucki 

główny specjalista kontroli państwowej 
 

 
 

                                                      
26 Podstawą do ustalenia odpłatności za pobyt w tych mieszkaniach była kwota rocznych wydatków na 
utrzymanie danego mieszkania chronionego (bez wydatków inwestycyjnych),  ustalona w oparciu o koszty 
ogrzewania, podzielona przez liczbę miejsc w tym mieszkaniu i przez liczbę miesięcy funkcjonowania tego 
mieszkania. 
27 Zagadnienia związane z liczbą oczekujących na miejsce w mieszkaniach chronionych, czasu oczekiwania  
na przydział tych mieszkań, wysokości wydatków ponoszonych w związku z ich prowadzeniem, zaległości z nimi 
związanych oraz ich egzekucja, a także spełnianie przez te mieszkania wymogów ustawowych są przedmiotem 
kontroli NIK MOPS w Działdowie. 
28 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. 
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