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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 Rafał Dmytrenko - specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
Nr LOL/66/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str.1) 

Jednostka 

kontrolowana 
Urząd Miejski w Ornecie, ul. Plac Wolności 26, 11-130 Orneta (dalej: „Urząd”). 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Ireneusz Popiel – Burmistrz Ornety od 14 grudnia 2010 r. 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

W okresie objętym kontrolą2 Urząd prawidłowo wykonywał zadania z zakresu 
gospodarki mieszkaniowej. Opracował wieloletnie programy gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem (dalej: „wieloletni program”) Gminy na lata 2011-2016 
oraz 2017-2022, a także zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład jej 
mieszkaniowego zasobu. Lokale socjalne przyznawano zgodnie z zasadami 
określonymi w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego3 (dalej „ustawa  
o ochronie praw lokatorów i zasobie mieszkaniowym”). Urząd podejmował również 
działania zmierzające do poprawy sytuacji w gospodarce mieszkaniowej w oparciu  
o środki własne Gminy. Ponadto,  w 2017 r. Gmina  otrzymała dofinansowanie  
z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat, które wykorzystała 
na modernizację budynku byłej jednostki wojskowej w Ornecie na lokale socjalne. 
Dla każdego budynku wchodzącego w skład zasobu Gminy założono książki obiektu 
budowlanego. Powadzono je zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu 
budowlanego4. Ponadto, do wszystkich książek obiektu budowlanego dołączone 
były protokoły z kontroli obiektu budowlanego o których mowa w  62 ust 1 ustawy  
z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane5.  

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły niezgodnego z założeniami wieloletnich 
programów ustalania wysokości stawki bazowej czynszu oraz błędnego wykazania 
w wieloletnim programie na lata 2017-2022 liczby lokali wchodzących w skład 
zasobu mieszkaniowego. 
Ponadto, nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli NIK, przeprowadzonej  
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ornecie (dalej: „MGOPS”),  
wskazują na potrzebę zwiększenia nadzoru w zakresie realizacji przez tę jednostkę 
zadań dotyczących prowadzenia mieszkań chronionych. 

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

negatywna, lub ocenę opisową. 
2 Lata 2015-2018 (I półrocze).  
3 Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 ze zm. 
4 Dz. U. Nr 120, poz. 1134.  
5 Dz. U. z 2018 r.  poz.1202  
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1 W okresie objętym kontrolą obowiązywały dwa wieloletnie programy 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Orneta uchwalone przez 
Radę Miejską w dniu 25 stycznia 2012 r. oraz 28 czerwca 2017 r. na okres 
pięciu lat. Zawierały one elementy ujęte w ustawie o ochronie praw  
lokatorów i zasobie mieszkaniowym, tj.: 

− prognozy dotyczące wielkości zasobu mieszkaniowego, z podziałem  
na poszczególne lata okresu ich obowiązywania (wyodrębniono lokale socjalne 
oraz pozostałe lokale mieszkalne), a także analizy potrzeb oraz plany remontów 
i modernizacji wynikające ze stanu technicznego budynków i lokali obejmujące 
kolejne lata,  

− prognozowaną sprzedaż lokali mieszkalnych, 

− szczegółowe zasady polityki czynszowej zawierające czynniki wpływające na 
wysokość czynszu (z ustaloną procentową obniżką/zwyżką stawki czynszu  
w stosunku do stawki bazowej określonej zarządzeniami Burmistrza), 

− sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład 
mieszkaniowego zasobu, m.in. ze wskazaniem zarządcy, jego zadań  
i planowanych wydatków na pokrycie kosztów zarządu i modernizacji lokali  
i budynków mieszkalnych, 

− źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach, 

− planowane wydatki na pokrycie kosztów zarządu budynków i lokali 
komunalnych, w tym koszty bieżące eksploatacji i koszty remontów  
i modernizacji, 

− opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania  
i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.    

(dowód: akta kontroli str. 2-63,176) 

1.2 W ww. okresie Rada Miejska w Ornecie uchwaliła „Zasady wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Orneta” („Zasady 
wynajmowania lokali”) odpowiednio w dniach 28 listopada 2012 r., 25 lutego 
2015 r. oraz 31 maja 2017 r.6 Zawierały one zapisy wymagane ustawą  
o ochronie praw lokatorów i zasobie mieszkaniowym, tj.: 

− wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie  
w najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego oraz wysokość 
dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca zastosowanie obniżek 
czynszu, 

− warunki wynajmowania lokali socjalnych, tj. określono kryteria doboru osób, 
którym przysługiwało prawo do zawarcia umowy na wynajem lokalu socjalnego, 
osoby te musiały spełniać co najmniej jeden z warunków – złożyły wniosek  
o przedłużenie umowy najmu, utraciły tytuł prawny do zajmowanego lokalu 
socjalnego, opuściły dom dziecka oraz nabyły prawo do lokalu socjalnego na 
podstawie prawomocnego wyroku sądowego, 

− warunki wynajmowania lokali mieszkalnych, tj. wnioskodawcy musieli spełniać 
co najmniej jeden z warunków – niezawiniona utrata lokalu mieszkaniowego 

                                                           
6 Znowelizowana 23 sierpnia 2017 – podniesiono maksymalną powierzchnię mieszkalną przypadającą na jednego mieszkańca 

lokalu. 
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wskutek klęski żywiołowej, podlegały wykwaterowaniu z lokalu, utraciły tytuł 
prawny w wyniku zwłoki w zapłacie wymaganych opłat ale nadal zamieszkiwały 
lokal i dokonywały spłaty zaległości, 

− tryb rozpatrywania wniosków o najem lokali na czas nieokreślony, lokali 
socjalnych przy tworzeniu listy przydziału lokali z zasobu Gminy, w tym 
określono zawartość wniosku o przydział lokalu, zasady powoływania  
i regulamin Społecznej Komisji Mieszkaniowej, 

− realizację list osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali socjalnych  
i mieszkalnych oraz kryteria wyboru tych osób (wskazano osób które miały 
pierwszeństwo do wynajmu lokalu wraz z opisem procedury zawarcia umowy 
najmu), 

− zasady przydziału lokali zamiennych oraz zasady dokonywania zamiany lokali, 

− zasady postępowania wobec osób, które zostały w lokalu opuszczonym przez 
najemcę, 

− tryb postępowania z lokalami o powierzchni użytkowej powyżej 80 m2  
(w formie przetargu publicznego), 

− remonty lokali i adaptacje na cele mieszkalne pomieszczeń niemieszkalnych 
(dotyczy to pomieszczeń takich jak strychy, pralnie, suszarnie). 

(dowód: akta kontroli str. 64-90) 

1.3 W okresie objętym kontrolą, jednostką zarządzającą gminnym zasobem 
mieszkaniowym była spółka z o.o. TBS Administrator, ze 100% udziałem 
Gminy Orneta.  Do jej obowiązków należało, m.in.: zawieranie umów na lokale 
mieszkalne zgodnie z dyspozycją Burmistrza, zmiany warunków umowy najmu, 
przygotowywanie lokali do przekazania kolejnym najemcom, organizowanie  
i przeprowadzanie przetargów na najem lokali mieszkalnych i użytkowych.  

W marcu 2017 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Ornecie przeprowadziła 
kontrolę zasad funkcjonowania TBS Administrator, w której zbadano  
następujące kwestie: 

− rozliczenie subwencji z budżetu Gminy za 2016 r., 

− liczbę lokali i wspólnot pozostającym pod zarządem administratora, 

− zaległości z tytułu czynszu za lokale mieszkalne oraz windykację 
zaległości, 

− plany remontowe i inwestycyjne wykonane w  2016 r. 

  Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. 
(dowód: akta kontroli str. 91-175) 

W II kwartale 2017 r. przeprowadzono audyt wewnętrzny w TBS Administrator 
w zakresie gospodarowania zasobem mieszkalnym, w wyniku którego 
sformułowano  następujące zalecenia: 

− celowym byłoby wydzielenie z zasobu mieszkaniowego lokali, które będą 
lokalami socjalnymi przydzielanymi na wypadek klęsk żywiołowych lub 
innej sytuacji kryzysowej, 

− należy przeanalizować stan zadłużenia lokatorów pod kątem możliwości 
ich skutecznej egzekucji, ewentualnych kosztów i efektów, 

− Gmina powinna zintensyfikować działania mające na celu uzyskanie 
zewnętrznych środków finansowych przeznaczonych na pozyskiwanie 
nowych mieszkań, w pierwszej kolejności na mieszkania komunalne  
a następnie na mieszkania socjalne.   
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Wnioski audytora były realizowane, m.in. poprzez wydzielenie lokali socjalnych  
i zamiennych, prowadzenie sukcesywnych działań egzekucyjnych we współpracy  
z kancelariami prawniczymi i komorniczymi (kiedy niemożliwa była droga ugody  
i porozumień dotyczących spłaty zaległości w ratach) oraz pozyskanie wsparcia 
finansowego z Funduszu Dopłat na adaptacje budynku po byłej jednostce wojskowej 
na lokale socjalne (w wyniku inwestycji uzyskano 21 lokali). Ponadto, w informacji 
przekazanej Burmistrzowi przez TBS wskazano, że podjęte zostaną działania 
mające na celu budowę mieszkań komunalnych w związku z Narodowym 
Programem Mieszkaniowym.  

(dowód: akta kontroli str. 91-175) 

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

2. Zasób i gospodarowanie mieszkaniami komunalnymi gminy. 

2.1. Według stanu na 30 czerwca 2018 r. zasób mieszkaniowy Gminy stanowiło 
łącznie 430 lokali, w tym 290 mieszkań komunalnych, 139 lokali socjalnych oraz 
jeden lokal zamienny. Lokale te znajdowały się w 173 budynkach, spośród których 
19 było własnością Gminy, a 154 -  wspólnot mieszkaniowych. Na koniec I półrocza 
2018 r. liczba lokali, w porównaniu ze stanem na koniec 2015 r., zmniejszyła się  
o 47 (z 477 do 430). W okresie tym liczba mieszkań komunalnych zmniejszyła się  
o 66 lokale (z 356 do 290), zaś liczba mieszkań socjalnych wzrosła o 11  
(z 121 do 139). 

(dowód: akta kontroli str.177) 

2.2. W okresie objętym kontrolą liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym 
Gminy wzrosła od 120 (wg. stanu na 1 stycznia 2015 r.) do 139 (stan na koniec I 
półrocza 2018 r.), tj. o 19 lokali. Natomiast w wieloletnim programie na lata 2011 – 
2016 zakładano, że liczba lokali socjalnych pomiędzy 2011 r. a końcem 2016 r. 
wzrośnie o 27 lokali, zaś w wieloletnim programie na lata 2017 – 2022 zakładano 
wzrost liczby lokali socjalnych o 21 (wzrost ten miał nastąpić w 2017). W przypadku 
lokali komunalnych mieszkalnych ich liczba w okresie objętym kontrolą zmalała  
z 384 (stan na 1 stycznia 2015 r.) do 290 (stan na I półrocze 2018), tj. o 94 lokale.  

W latach 2015-2016 sprzedano łącznie 55 mieszkań, a prognoza sprzedaży na lata 
2017 – 2018 przewidywała sprzedaż łącznie 52 lokali mieszkalnych. 

W badanym okresie sprzedano 96 lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących 
własność Gminy, jak również w budynkach wspólnot mieszkaniowych. W ww. 
okresie Gmina nie nabyła żadnego lokalu mieszkaniowego.  

 (dowód: akta kontroli str. 2-62,177,256-261) 

W wieloletnim programie na lata 2017 – 2022 wykazano, że według stanu  
na dzień 31 grudnia 2016 r. w skład zasobu mieszkaniowego wchodziły łącznie 483 
lokale, podczas gdy faktycznie było ich 452. 

Burmistrz wyjaśnił, że błędna liczba lokali w zasobach gminnych wykazana  
w wieloletnim programie wynikała z niedopatrzenia spółki zarządzającej zasobem 
mieszkaniowym i powstała w związku z brakiem spójnej analizy prowadzonych 
ewidencji. 

(dowód: akta kontroli str. 2-62, 177,303-306) 

2.3. W zasobie mieszkaniowym Gminy w poszczególnych latach objętych kontrolą 
występowało dziewięć pustostanów w 2015 r., trzy w 2016 r., dziewięć  
w 2017 r. i jeden w 2018 r. Pustostany w poszczególnych lokalach mogły być 
utrzymywane przez więcej niż jeden rok. Jedyny pustostan w 2018 r. dotyczył 
mieszkania zamiennego, tj. dla rodzin wymagających przesiedlenia z obecnie 
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zajmowanego lokalu w związku ze złym stanem technicznym tego lokalu bądź 
budynku lub klęskami żywiołowymi. Według oświadczenia Burmistrza powodem 
występowania pustostanów w gminnym zasobie mieszkaniowym Gminy w latach 
2015 – 2018 (do 1 lipca) był zwrot lokali do zasobu gminy w związku ze śmiercią 
najemców oraz rezygnacją dotychczasowych najemców z najmu lokali gminnych  
i koniecznością wykonania remontów bieżących w celu przygotowania dla kolejnych 
najemców. Przyczyną występowania pustostanów było także prowadzenie procedur 
przetargowych w celu sprzedaży danego lokalu, trwających czasem kilka miesięcy. 

(dowód: akta kontroli str. 178-180) 

2.4  W okresie objętym kontrolą Gmina nie wynajmowała lokali komunalnych, bo jak 
ustalono nie było osób oczekujących na te lokale. W przypadku lokali socjalnych, 
liczba gospodarstw domowych oczekujących na przydział takiego lokalu 
kształtowała się następująco: 

− w 2015 r. na przydział lokalu oczekiwało 9 gospodarstw domowych, które 
zostały wpisane na listę  oczekujących,  

− w 2016 r. dotyczyło 10 gospodarstw, 

− w 2017 r. odpowiednio 28 gospodarstw, w tym roku ponownie utworzono listę 
na którą zakwalifikowano te gospodarstwa, 

− w 2018 r. (wg. stanu na 30.06.2018 r.) 14 gospodarstw domowych oczekiwało 
na mieszkanie. 

Listy gospodarstw domowych kwalifikujących się do przydziału lokalu tworzone były 
w latach 2012, 2015. I 2017. W tych latach w związku z tworzeniem list następowały 
skokowe zmiany liczby oczekujących na mieszkanie. 

Odnośnie niewynajmowania mieszkań komunalnych w latach 2015 – 2018 (I poł.) 
Burmistrz wyjaśnił, że w tych latach nie było osób oczekujących na  przydział lokali 
komunalnych z zasobu mieszkaniowego gminy Orneta. Brak napływu wniosków o 
przydział lokali komunalnych wynikał również z dużej emigracji  zarobkowej młodych 
mieszkańców Ornety za granicę Polski. W tym okresie przyznawano lokale socjalne 
osobom o niskich dochodach. Podał też, że ostatnią umowę o wynajem lokalu 
komunalnego z zasobu mieszkaniowego zawarto w listopadzie 2009 roku. Umowy 
najmu lokali komunalnych z gminnego zasobu zawierano na czas niekreślony. 

     (dowód: akta kontroli str. 176,181-182,307-308) 

2.5 Czas oczekiwania wnioskodawców na przydział lokali socjalnych wynosił7: 

− w 2015 r. od 20 do 21 miesięcy (przydziały lokali w 2015 r. stanowiły   
realizację listy z 2013), 

− w 2016 r. przydzielono jeden lokal po 41 miesiącach oczekiwania (realizując 
listę z 2013 r., ponadto, wnioskodawca w międzyczasie jeden raz odmówił 
przyjęcia lokalu),  

− w 2017 r. od 1,5 miesiąca do 29 miesięcy (krótki okres oczekiwania wynikał  
z realizacji listy utworzonej w 2017 r. a najdłuższy wynikał z realizacji listy 
utworzonej w 2015 r.,), 

− w 2018 r. od 4 do 5 miesięcy (przydzielono lokale dwóm rodzinom z listy  
z 2017 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 183-191) 

                                                           
7 Objęto badaniem 100% liczby oczekujących gospodarstw domowych na przydział lokalu socjalnego oraz 100% lokali 

socjalnych przydzielonych w badanym okresie. 
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2.6. W okresie objętym kontrolą Gmina nie przyznawała lokali komunalnych 
wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego z uwagi na brak chętnych. Natomiast 
weryfikacji uprawnień upoważniających do wynajęcia lokalu socjalnego dokonywano 
na podstawie obowiązujących na dzień weryfikacji przepisów tj. uchwał w sprawie 
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 
Orneta oraz Zarządzeń Burmistrza. Do wstępnej weryfikacji brano pod uwagę 
następujące uprawnienia: 

− dochodowe, weryfikowano analizując załączone do wniosków 
zaświadczenia/oświadczenia potwierdzające dochód netto osób ubiegających 
się o przydział lokalu socjalnego w okresie trzech pełnych miesięcy 
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Dochód kwalifikujący do zawarcia 
umowy najmu lokalu  socjalnego określały uchwały w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,   

− powierzchniowe, weryfikowano przeprowadzając oględziny lokali każdorazowo 
dokonując pomiaru powierzchni mieszkalnej lokalu oraz sporządzając notatkę  
z oględzin w formie ankiety, 

− okresu zamieszkiwania czy zameldowania,  weryfikowano  poprzez analizę 
wniosku, w którym potwierdzenia dokonywał pracownik Urzędu, oświadczenia 
pod odpowiedzialnością karną składanego przez wnioskodawcę  na wniosku, 
oraz analizę wskazanego przez pracodawcę lub MGOPS miejsca zamieszkania 
osoby składającej wniosek oraz członków rodziny. 

(dowód: akta kontroli str. 183-191) 

2.7. Umowy najmu lokali socjalnych zawierane były na czas oznaczony, tj. jeden 
rok. Według oświadczenia Prezes TBS, w każdej umowie zawarta była informacja  
o obowiązku przedłużenia tytułu prawnego do lokalu socjalnego.  
Po wygaśnięciu umowy najmu najemca otrzymywał pisemne powiadomienie  
o wygaśnięciu umowy oraz informacje od kiedy naliczane będzie odszkodowanie za 
bezumowne zajmowanie lokalu. 

(dowód: akta kontroli str. 183-197) 

2.8. Kontrolę i weryfikację wniosków przeprowadzała Społeczna Komisja 
Mieszkaniowa powołana zarządzeniem Burmistrza realizując wymóg wynikający  
z art. 21 ust. 3 pkt 5 ustawy o ochronie praw lokatorów i zasobie mieszkaniowym. 

(dowód: akta kontroli str. 183-191) 

2.9. Uchwałą z dnia 28 lutego 2018 r. Rada Miejska w Ornecie uznała  
za niezasadną skargę mieszkańca Ornety na działalność Burmistrza w zakresie 
negatywnego rozpatrzenia wniosku o umieszczenie wnioskodawcy wraz  
z rodziną na liście przydziału lokali socjalnych. 

(dowód: akta kontroli str. 198-203) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

3. Finansowe aspekty gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym. 

3.1 Wysokość wydatków Gminy na utrzymanie zasobu mieszkaniowego wynosiła: 
2.325,9 tys. zł w 2015 r. (5,8% wydatków ogółem Gminy), 3.175,5 tys. zł w 2016 r. 
(6,9% wydatków ogółem), 3.426,1 tys. zł w 2017 r. (6,7% wydatków) oraz  
1.245,4 tys. zł w I półroczu 2018 r. (2,2% wydatków ogółem). 

Wydatki na utrzymanie zasobu mieszkaniowego Gminy były w każdym roku wyższe 
niż założone w wieloletnich programach, które wynosiły odpowiednio: 1.419,6 tys. zł, 
1320 tys. zł., 1.120,8 tys. zł i 1.138,2 tys. zł. 

  (dowód: akta kontroli str. 2-62, 204-214) 
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3.2. Gospodarka mieszkaniowa w okresie objętym kontrolą była finansowana  
z dochodów własnych Gminy. Ponadto, w 2017 r. Gmina otrzymała dofinansowanie 
z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat w wysokości  
925,8 tys. zł. z przeznaczeniem na modernizację budynku byłej jednostki wojskowej 
na lokale socjalne. 

(dowód: akta kontroli str. 204-214) 

3.3. Przy ustalaniu przez Burmistrza stawki bazowej będącej podstawą do 
określenia wysokości czynszu, zgodnie z zapisami wieloletnich programów, brano 
m.in. pod uwagę stan techniczny lokalu, zaopatrzenie lokalu w media, położenie 
budynku. W wieloletnich programach podano także zasady obniżania/podwyższania 
czynszu, które miały być stosowane przez TBS Administrator przy ustalaniu 
wysokości czynszu wobec mieszkańców lokali komunalnych i socjalnych. 

(dowód: akta kontroli str. 2-62, 215-230) 

W okresie objętym kontrolą stawki bazowe Burmistrz ustalił zarządzeniami z dnia  
23 marca 2012 r. oraz z 5 marca 2015 r. Zgodnie natomiast  z wieloletnimi 
programami ustalanie tej stawki powinno się dokonywać  corocznie. Burmistrz 
wyjaśnił, że stawki bazowej nie aktualizowano corocznie zgodnie z wymaganiami 
programu wieloletniego z uwagi na koszty społeczne. Coroczne zwiększanie stawki 
bazowej powodowałoby zwiększenie zadłużeń w opłacie lokali socjalnych i utratę 
tytułów prawnych do najmu lokali (umowy zawierane były na 1 rok). Dodał, że 
obecnie przygotowywane jest zmiana zapisu w wieloletnim programie z propozycją 
zmiany niefortunnego zapisu o corocznym obowiązku zmiany stawki bazowej. Nowy 
zapis ma brzmieć „maksymalnie raz w roku”. 

 (dowód: akta kontroli str. 215-230, 303-306) 

3.4. W okresie objętym kontrolą stan zaległości z tytułu najmu lokali socjalnych  
i komunalnych wyniósł na koniec każdego roku: 1.177,2 tys. zł w 2015 r.,  
1.167,3 tys. zł w 2016 r., 904,6 tys. zł w 2017 r. oraz 854,4 tys. zł na koniec czerwca 
2018 r. 

Ze sprawozdania przekazanego przez TBS Administrator Burmistrzowi wynikało, że 
w badanym okresie prowadzono działania windykacyjne. W ramach windykacji  
podjęto następujące działania: 

• W 2015 r. skierowano do sądu 23 sprawy na kwotę 110,4 tys. zł., z czego  
w wyniku zapadłych 16 wyroków sądowych uzyskano kwotę 68,4 tys. zł.  
W przypadku pozostałych siedmiu sprawach  nie zapadły wyroki, tj.: dwie 
sprawy skierowano do sądów w latach następnych, w dwóch przypadkach 
nastąpił zgon najemcy przed rozprawą, w trzech przypadkach nastąpiła spłata 
zaległości przez najemcę. 

• W 2016 r. skierowano do sądu 26 spraw na kwotę 103,8 tys. zł., z czego  
w wyniku 18 wyroków sądowych uzyskano kwotę 84,5 tys. zł. W ośmiu 
sprawach  nie zapadły wyroki – w dwóch przypadkach nastąpiła spłata 
zaległości przed rozprawą, dwie sprawy wycofano z sądu ze względu  
na zgon najemcy, cztery sprawy nie zostały jeszcze rozstrzygnięte przez sąd. 

• W 2017 r. skierowano do sądu 29 spraw na kwotę 125,7 tys. zł.,  
na mocy 15 wyroków sądowych uzyskano kwotę 58,5 tys. zł.  
W 14 sprawach  nie zapadły wyroki – w przypadku jednej sprawy nastąpiło 
zawieszenie postepowania (lokal został porzucony przez najemcę), jedna 
sprawa została wycofana z sądu z powodu zgonu najemcy, 12 spraw oczekuje 
na wydanie wyroku.  
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• W 2018 r. skierowano do sądu 15 spraw na kwotę 58 tys. zł. Jedna sprawa 
została wycofana z uwagi na zgon najemcy, 14 pozostałych spraw oczekuje na 
orzeczenie sądu. 

(dowód: akta kontroli str. 231-250) 

3.5.  W badanym okresie wystąpił jeden przypadek wypłaty odszkodowania przez 
Gminę na podstawie wyroku sądu w związku z niezapewnieniem przez nią lokalu 
socjalnego. W 2015 r. czteroosobowa rodzina została eksmitowana z lokalu 
mieszkalnego, wyrokiem sądu dostała nakaz opuszczenia i opróżnienia 
zajmowanego lokalu mieszkalnego, jednocześnie przyznano rodzinie prawo  
do lokalu socjalnego. Wobec niezapewnienia przez Gminę ww. rodzinie lokalu 
socjalnego, z budżetu Gminy wypłacono właścicielowi przedmiotowego lokalu 
odszkodowanie w wysokości 3623 zł. za czas zajmowania go przez eksmitowaną 
rodzinę. Rodzina otrzymała od Gminy lokal socjalny w listopadzie 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 251-254) 

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

(dowód: akta kontroli str. 255) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

4. Stan techniczny mieszkaniowego zasobu Gminy. 

4.1.  Dla każdego z 19 budynków wchodzącego w skład zasobu Gminy założono  
książki obiektu budowlanego8, które były prowadzone zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  
w sprawie książki obiektu budowlanego9, tj. zawierały m.in. datę założenia książki, 
osoby odpowiedzialne za dokonywanie wpisów, informację o obiekcie 
i dokumentację związaną z obiektem. 

  (dowód: akta kontroli str. 256-261) 

4.2. Wszystkie budynki objęte analizą poddano wymaganym w 62 ust. 1 ustawy 
Prawo budowlane przeglądom okresowym stanu technicznego (pięcioletnim  
i rocznym). W przypadku przeglądów pięcioletnich kontrolą obejmowano również 
instalacje elektryczne, gazowe, przewody kominowe. Kontrole stanu technicznego 
przeprowadzały osoby posiadające uprawnienia o odpowiedniej specjalności. 

Do wszystkich książek obiektu budowlanego dołączone były protokoły  przeglądów 
okresowych 5–letnich i rocznych stanu technicznego użytkowanego obiektu.  
W sześciu przypadkach dokonano oceny i ekspertyzy budynku, m.in. dotyczące 
projektu wzmocnienia ściany szczytowej budynku. Zalecenia formułowane w wyniku 
przeglądów były na bieżąco realizowane. 

 Dla budynków wchodzących w skład zasobu Gminy nie sporządzano świadectw 
charakterystyki energetycznej, ponieważ w większości były to budynki 
kilkudziesięcioletnie, a część z nich (6 budynków) objęta była opieką konserwatora 
zabytków.  

 W ww. budynkach nie przeprowadzano kontroli systemu ogrzewania, ponieważ 
żaden z nich nie został włączony do miejskiego systemu ogrzewania. Poszczególne 
lokale w tych budynkach wyposażone były w indywidualne systemy grzewcze  
i objęte były kontrolami przewodów kominowo – dymowych i spalinowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 256-261) 

                                                           
8 Analizie poddano wszystkie budynki wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego Gminy. 
9 Dz. U. Nr 120, poz. 1134.  
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4.4.  W dniu 20 sierpnia 2018 r. przeprowadzono z udziałem kontrolera NIK 
oględziny budynków o najniższym i najwyższym standardzie wchodzących  
w skład zasobu mieszkaniowego Gminy. W wyniku oględzin stwierdzono, że: 

− nieruchomość przy ulicy Żelaznej 14 wyremontowana stosownie do zaleceń  
wniosków pokontrolnych, z przeprowadzonej w 2012 r. pięcioletniej kontroli 
okresowej, m.in. wymieniono i pomalowano okna, obróbkę blacharską budynku 
wymieniono na nową, pomalowano elewację budynku, pomalowano klatkę 
schodową, 

− w przypadku nieruchomości przy ulicy Zarzecznej 2 obiekt wymaga szeregu 
działań remontowych. W trakcie okresowej 5 letniej kontroli  
w 2018 r. wskazano na konieczność m.in. uzupełnienia ubytków w tynkach, 
pomalowanie elewacji, remont rynien i rur spustowych. Termin wykonania ww. 
prac wyznaczono w protokole kontroli na IV kwartał 2020 r.    

(dowód: akta kontroli str. 262-294) 
4.5.  W latach 2015 – 2018 (I połowa) do Urzędu nie wpływały skargi od najemców 
dotyczące stanu technicznego budynków komunalnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 295) 

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

5. Wypełnienie obowiązków związanych z prowadzeniem mieszkań 
chronionych. 

5.1.  Rada Miasta uchwaliła w 2010 r. szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności 
za pobyt w mieszkaniach chronionych. Ustalono m.in., że osoby, którym została 
przyznana pomoc w formie mieszkania chronionego były zobowiązane do 
odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym, za zużycie wody, energii 
elektrycznej, energii cieplnej oraz za koszty bieżącej konserwacji zajmowanego 
lokalu.  

 (dowód: akta kontroli str. 296) 

5.2.  W związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej, MGOPS przygotował  
i przedstawił Radzie Miejskiej do zatwierdzenia uchwałę dotyczącą zmiany statutu  
w zakresie prowadzenia lokali chronionych wspieranych. W statucie ośrodka 
wprowadzono nazewnictwo mieszkań chronionych, wspieranych i treningowych 
zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.   

 (dowód: akta kontroli str. 297 ) 

5.3.  Burmistrz upoważnił Dyrektor MGOPS do sprawowania zarządu powierzonym 
mieniem komunalnym w zakresie bieżącego funkcjonowania jednostki oraz 
wykonywania zadań statutowych. Dyrektor Ośrodka w imieniu Burmistrza prowadził 
stały nadzór nad organizacją i bieżącym funkcjonowaniem mieszkań chronionych. 
Corocznie Burmistrzowi przedkładane były sprawozdania z działalności MGOPS,  
w tym również z funkcjonowaniem mieszkań chronionych. Burmistrz prowadził na 
bieżąco konsultacje z Dyrektorem MGOPS dot. prowadzenia mieszkań chronionych 
wraz z ich zasiedleniem.   

 (dowód: akta kontroli str.298) 

W trakcie kontroli NIK w MGOPS w 2018 r. stwierdzono nieprawidłowości 
polegające na niedostosowaniu wejścia do mieszkania chronionego do potrzeb osób 
niepełnosprawnych ruchowo, wydania 4 decyzji kierujących i ustalających 
odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych z przekroczeniem terminów 
określonych w Kpa. W tej sprawie Burmistrz wyjaśnił, że mieszkanie chronione przy 
ul. Kopernika 6/6 w Ornecie zostało utworzone  z zamysłem umieszczania  w nim 
osób z zaburzeniami psychicznymi sprawnych fizycznie. Wzrost wniosków osób 
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niepełnosprawnych o objęcie ich opieką zmusił MGOPS do przyjęcia w ostatnim 
czasie także osób z niepełnosprawnością ruchową. W tej sytuacji, biorąc pod uwagę 
położenie mieszkania (suterena) zobowiązano MGOPS do zasięgnięcia opinii 
architekta w sprawie możliwości wykonania podjazdu, opracowania projektu 
budowlanego oraz wnioskowania o środki finansowe w budżecie gminy na 2019 rok 
na realizację powyższego celu. Odnośnie nieterminowego wydania decyzji do 
MGOPS zostanie skierowane pismo  przypominające o bezwzględnym obowiązku 
stosowania przepisów Kpa. 

 (dowód: akta kontroli str.307-308) 

5.4. W badanym okresie do Urzędu nie wpłynęły skargi związane z prowadzeniem 
mieszkań chronionych. 

 (dowód: akta kontroli str. 299-302) 

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

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 Kontroli10, wnosi o: 

1) Ustalanie wysokości stawki bazowej czynszów zgodnie z zasadami przyjętymi  
w wieloletnim programie na lata 2017-2022. 

2) Zwiększenie nadzoru nad  MGOPS w zakresie realizacji przez tę jednostkę 
zadań związanych z prowadzeniem mieszkań chronionych, z uwzględnieniem 
dostosowania tych mieszkań dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz 
terminowego wydawania decyzji.     

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 Olsztynie. 

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. 

Olsztyn, dnia 12 września 2018 r. 
  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler: p.o. Wicedyrektora 
Józef Bogdański  Rafał Dmytrenko 

Specjalista kontroli państwowej 

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

  

 

                                                           
10 Dz. U. z 2017 r. poz. 524 ze zm. 
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