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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 

Kontrolerzy 1. Waldemar Żarnoch, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/83/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r.  

2. Sebastian Helbrecht, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LOL/81/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 

kontrolowana 
Urząd Miasta Ostrołęki, Plac gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka (dalej: „Urząd” lub 
„Miasto”) 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Janusz Kotowski, Prezydent Miasta Ostrołęki  (dalej: „Prezydent”).  

 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

W okresie objętym kontrolą2 w Urzędzie, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca  
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego3 (dalej: „ustawa o mzg”), opracowano i uchwalono: wieloletnie 
programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ostrołęki na lata 2013-
2017 oraz 2018-2022, a także zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład 
tego zasobu. Urząd podejmował również działania zmierzające do poprawy sytuacji 
w gospodarce mieszkaniowej, poprzez zrealizowaną inwestycję i oddanie do 
użytkowania w 2015 r. nowego budynku z przeznaczaniem na mieszkania socjalne 
oraz planowaną budowę budynku wielorodzinnego z 60 lokalami mieszkalnymi  
w ramach Programu Mieszkanie Plus model Aktywna Gmina. Polityka czynszowa 
była zgodna z założeniami wieloletniego programu. Cyklicznie przeprowadzano też 
przeglądy budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły w szczególności: 
− przydzielania wnioskodawcom mieszkań, których dochody brutto osiągnięte  

w ostatnich sześciu miesiącach przed złożeniem wniosku przekroczyły kryteria 
dochodowe określone w uchwale Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta4,  
a także pomimo braku aktualnych danych tych osób w tym zakresie, 

− braku wniosku Prezydenta do Rady Miasta o powołanie Komisji Mieszkaniowej, 
mimo takiego wymogu określonego w ww. uchwale rady, 

− nierzetelnego, tj. niezgodnego ze stanem faktycznym podawania w informacjach 
przedkładanych Radzie Miasta Ostrołęki o realizacji programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Miasta na lata 2013-2017 danych za 2015 r., 2016 r. 
oraz 2017 r. w zakresie liczby lokali mieszkalnych.  

                                                      
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. 
4 Uchwała nr 119/XIX/2007 z dnia 25 października 2007 r. podjęta na podstawie art. 21 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 21 
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. Rada Miasta Ostrołęki (dalej: „RM”) uchwaliła i przyjęła do realizacji Programy 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ostrołęki na lata 2013-2017 oraz 
2018-20225 (dalej: „wieloletnie programy”). Programy te odpowiadały wymogom 
określonym w art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o mzg, tj. obejmowały  
w szczególności: 

− analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu 
technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata, 

− prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego 
gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe 
lokale mieszkalne, 

− planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach, 

− zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu, 

− źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach, 

− wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej 
eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu 
nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli,  
a także wydatki inwestycyjne. 

                (dowód: akta kontroli str. 5-91) 

1.2. W Urzędzie opracowano również i uchwalono zasady wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta. Zasady te, stosownie do 
wymogów art. 21 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy o mzg określały w szczególności: 

− wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem 
lub w podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, 

− warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy, 

− kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu 
lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, 

− tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas 
nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw 
kontroli społecznej, 

− kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej  
80 m². 

 (dowód: akta kontroli str. 92-95) 

1.3. W okresie objętym kontrolą zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej 
wykonywał OTBS Sp. z o.o. Zgodnie z § 3 oraz § 4 umowy wykonawczej zawartej 
pomiędzy Miastem, a ww. spółką6, powierzono jej zadania w zakresie zarządzania 
nieruchomościami, stanowiącymi własność Miasta, w których znajdują się lokale 
mieszkalne, socjalne, użytkowe bądź pomieszczenia tymczasowe oraz 
wykonywanie praw i obowiązków właścicielskich, tj. w szczególności: 

− zawierania umów najmu lokali i pomieszczeń tymczasowych, na 
podstawie wskazań Miasta, 

                                                      
5 Uchwała nr 466/XLVI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem miasta Ostrołęki w latach 2013-2017 oraz Uchwała nr 501/LXVI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 
28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia  takiego Programu w latach 2018-2022.  
6 Umowa wykonawcza nr GKOŚ.7131.2.2012 z 19 grudnia 2012 r. (dalej także: „umowa wykonawcza”). 
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− utrzymywania nieruchomości i ich otoczenia w należytym stanie 
technicznym  
i sanitarnym, 

− prowadzenia wymaganej dokumentacji technicznej obiektów oraz 
organizowanie okresowych kontroli i przeglądów nieruchomości, a także prac 
remontowych, zatwierdzonych przez Miasto i ich nadzór techniczny, 

− naliczania czynszów za wynajem w wysokości ustalonej przez Miasto 
oraz opłat wg faktycznie poniesionych kosztów, 

− prowadzenia pozasądowej i sądowej windykacji należności od 
najemców  
z tytułu czynszów i opłat. 

Nadzór nad pracą tej jednostki sprawował Referat Działalności Gospodarczej 
Urzędu7. 

Zadania związane z prowadzeniem dwóch mieszkań chronionych o łącznej 
powierzchni 108,6 m2 należały do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Ostrołęce (dalej: „MOPR”), który nimi dysponował, w tym jednym na podstawie 
umowy najmu lokalu mieszkalnego–socjalnego8 zawartej z Miastem, a drugie  
mieszkanie zostało przekazane decyzją Prezydenta Miasta9. 

Prezydent podał, że mieszkania chronione wchodzące w skład mieszkaniowego 
zasobu Miasta zostały wliczone w ogólną liczbę mieszkań socjalnych wykazanych  
w wieloletnich programach.   

                (dowód: akta kontroli str. 96-123) 

1.4. Działania prowadzone przez Miasto w ramach nadzoru nad jednostkami 
zarządzającymi gminnym zasobem mieszkaniowym (OTBS i MOPR), polegały 
głównie na analizie rocznych sprawozdań i planów z ich działalności. Jednostki te  
w dokumentacji tej uwzględniały m.in. zagadnienia związane z gospodarką 
mieszkaniową. Wykazywany był m.in. stan ilościowy lokali zarządzanych przez 
OTBS oraz przedstawiono koszty związane z realizacją powierzonego zadania  
i wpływy z tytułu czynszu, a także propozycje planu robót remontowych na 
budynkach objętych umową. W analizowanym okresie Miasto nie przeprowadzało 
kontroli i audytów w tych jednostkach. 

  (dowód: akta kontroli str. 124-209) 
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 Miasta Ostrołęka 
stanowiło łącznie 660 lokali mieszkalnych, w tym 389 mieszkań komunalnych, 267 
lokali socjalnych i cztery pomieszczenia tymczasowe. Lokale te znajdowały się w 77 
budynkach, z których 11 było własnością Miasta, a 66 –  wspólnot mieszkaniowych. 
Na koniec I półrocza 2018 r. liczba lokali mieszkalnych, w porównaniu ze stanem na 
koniec 2015 r., zmniejszyła się o 25 (z 685 do 660). W okresie tym liczba mieszkań 
komunalnych zmniejszyła się o 61 lokali (z 450 do 389), liczba mieszkań socjalnych 
wzrosła o 3310 (z 234 do 267), zaś liczba pomieszczeń tymczasowych wzrosła o trzy 
lokale (z jednego do czterech). 

                                                      
7 Zgodnie z § 34 pkt. 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2017 r. (Zarządzenie nr 
149/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki). 
8 Umowa najmu lokalu mieszkalnego – socjalnego z 2 października 2009 r., zawarta pomiędzy Miastem Ostrołęka w imieniu, 
którego działa Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. a MOPR w Ostrołęce.  
9 Decyzja Prezydenta Miasta Ostrołęka z 16 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu. 
10 W 2017 r. zwiększono zasób lokali socjalnych o 14 mieszkań (zmiana przeznaczenia 13 mieszkań komunalnych i jednego 
pomieszczenia tymczasowego), w tym samym roku sprzedano 13 lokali socjalnych. 

Ocena cząstkowa 
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Spadek liczby lokali mieszkalnych wynikał głównie z ich sprzedaży. W okresie 
objętym kontrolą Miasto sprzedało 61 lokali mieszkalnych, w tym 12 w 2015 r.,  
14 w 2016 r., 30 w 2017 r. oraz pięć w I półroczu 2018 r.  

W okresie objętym kontrolą Miasto pozyskało 46 nowych lokali socjalnych, w tym 32 
w wyniku budowy budynku mieszkalnego (oddanego do użytku w 2015 r.),  
a 14 lokali z przekształcenia mieszkań na lokale socjalne. 

Miasto zaplanowało budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 60 
mieszkaniami w ramach Programu Mieszkanie Plus model Aktywna Gmina. W tym 
zakresie podjęło stosowne konsultacje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz 
przeprowadziło postępowanie na opracowanie koncepcji budynku. Została ona 
sporządzona w sierpniu 2018 r. i zostanie następnie przekazana do BGK celem 
analizy i podjęcia decyzji odnośnie opracowania dokumentacji technicznej. 

 (dowód: akta kontroli str. 210-223) 

W okresie objętym kontrolą zmiany mieszkaniowego zasobu Miasta nie przebiegały 
zgodnie z założeniami określonymi w wieloletnich programach.  

W wieloletnim programie na lata 2013-2017 założono, że zostanie sprzedanych 
łącznie 50 lokali, podczas gdy faktycznie sprzedano ich 82 (164% planu).  
W programie tym założono pozyskanie 56 lokali mieszkalnych, faktycznie Miasto 
zwiększyło zasób o 52 lokale (93% planu). 

Prezydent wyjaśnił, że w latach 2013 – 2017 sprzedano 82 mieszkania, ponieważ 
tylu najemców lokali po złożeniu wniosku skorzystało z przysługującego im prawa 
pierwszeństwa w nabyciu lokalu, za cenę określoną w operacie szacunkowym. 
Wielkość sprzedaży w wieloletnim programie została oszacowana na podstawie 
obserwacji tendencji spadkowej w zakresie sprzedaży mieszkań na rzecz 
dotychczasowych najemców w latach poprzednich. 

   (dowód: akta kontroli str. 224-231) 

W informacjach o realizacji wieloletniego programu na lata 2013-2017  
przedkładanych Radzie Miasta za 2015 r., 2016 r. i 2017 r. podano, że na koniec 
tych lat Miasto było właścicielem odpowiednio: 445 mieszkań pełnowartościowych 
(komunalnych), 431 mieszkań oraz 414 mieszkań, podczas gdy faktycznie mieszkań 
tych było: 438, 424 oraz 394. Błędnie podano też stan liczbowy lokali socjalnych  
w latach 2015-2016, tj. w informacji wykazano 262 lokale, a faktycznie było ich 266.        

Prezydent wyjaśnił, że w poszczególnych latach 2015, 2016, 2017 dokonano 
mylnych obliczeń podczas zestawiania liczby sprzedanych i przekształconych 
mieszkań w zasobie Miasta. 

   (dowód: akta kontroli str. 210, 225-231, 233-281) 

NIK zwraca też uwagę na błędne wykazanie w wieloletnim programie na lata 2018-
2022 liczby lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego. 
Według stanu na koniec grudnia 2017 r. podano bowiem, że było 408 mieszkań 
komunalnych, a faktycznie było ich 394.   

Prezydent wyjaśnił, że w ww. programie omyłkowo do tabeli lokale komunalne   
dodano lokale socjalne oraz nie dodano jednego mieszkania przy ul. Goworowskiej 
29. 

   (dowód: akta kontroli str. 49-91, 210, 225-231) 

2.2. Według stanu na 31 grudnia, w 2015 r. było 12 wolnych lokali mieszkalnych 
(cztery komunalne, siedem socjalnych, jedno pomieszczenie tymczasowe) 
i odpowiednio: w 2016 r. – 15 (trzy komunalne, 11  socjalnych, jedno tymczasowe), 
w 2017 r. – 8 (trzy, trzy oraz dwa). Na koniec czerwca 2018 r. było 15 wolnych lokali 
mieszkalnych (cztery mieszkania komunalne, 9 lokali socjalnych oraz dwa 
pomieszczenia tymczasowe).  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Pozostawienie ww. wolnych lokali spowodowane było głównie przeznaczeniem 
budynków do sprzedaży, pozostawieniem lokali w rezerwie w przypadku otrzymania 
wyroków sądowych o eksmisję z prawem do lokalu socjalnego oraz 
przeprowadzaniem w tych lokalach prac remontowych, a także w związku ze zmianą 
przeznaczenia budynków. Wg stanu na 30 czerwca 2018 r. pozostawało łącznie  
15 takich lokali, w tym m.in. sześć w rezerwie (wykonanie eksmisji), dwa w remoncie 
oraz dwa przeznaczone do rozbiórki. 

  (dowód: akta kontroli str. 282) 

2.3. W latach 2015-2018 (I półrocze) na przydział lokali mieszkalnych z zasobu 
Miasta oczekiwało średnio 155 gospodarstw domowych. W poszczególnych latach 
liczba oczekujących gospodarstw domowych na przydział lokalu komunalnego, 
według stanu na 1 stycznia, wyniosła odpowiednio: 57, 52, 46 i 44. Natomiast  
w przypadku oczekiwania na przydział lokalu socjalnego było to odpowiednio:  
113, 106, 103 i 97 gospodarstw domowych. 

  (dowód: akta kontroli str. 283) 

2.4. W okresie objętym kontrolą Miasto przydzieliło łącznie 69 lokale mieszkalne,  
w tym 11 mieszkań komunalnych11 oraz 58 lokali socjalnych12 na podstawie 
wniosków złożonych w latach 2004-2018. Czas oczekiwania na przydział 
mieszkania komunalnego wynosił od 9 do 107 miesięcy, zaś na lokale socjalne – od 
jednego dnia do 132 miesięcy. W poszczególnych latach 2015-2017 średni czas 
oczekiwania na przydział mieszkania komunalnego (w miesiącach) wynosił:   
9, 51 i 86. Natomiast na przydział lokalu socjalnego czas ten wynosił odpowiednio: 
40, 43, 21 i 27 miesięcy.  

  (dowód: akta kontroli str. 284-285) 

2.5. Analiza 4013, pozytywnie rozpatrzonych w latach 2015-2018 (I półrocze), 
wniosków o przydział lokalu z zasobu mieszkaniowego Miasta wykazała m.in., że:  

− w 10 przypadkach14 mieszkania przydzielano zgodnie z kryteriami  
i uprawnieniami do najmu lokalu mieszkalnego, określonymi w zasadach 
wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu, 

− we wszystkich przypadkach przydzielono mieszkania m.in. na podstawie 
złożonych wniosków o najem lokali zawieranych na czas nieoznaczony  
i o najem lokali socjalnych, deklaracji o wysokości dochodów za okres sześciu 
miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku oraz zaświadczeń  
o uzyskiwanych dochodach lub niepełnosprawności.  

  (dowód: akta kontroli str. 286-288) 
2.6. W okresie objętym kontrolą umowy o odpłatne używanie lokali mieszkalnych  
i socjalnych zawierał, wypowiadał i rozwiązywał OTBS Sp. z o.o.15. Dokonywał tego 
na podstawie pisemnych dyspozycji Miasta, stanowiących skierowanie do zawarcia 
umów najmu. Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o mzg umowy najmu mieszkań 
komunalnych zawierano na czas nieoznaczony, a lokali socjalnych – oznaczony. 

(dowód: akta kontroli str. 92-95, 288, 294-297) 

                                                      
11 W tym: 1 w 2015 r., 6 w 2016 r. oraz cztery w 2017 r.  
12 W tym: 40 w 2015 r., 9 w 2016 r., 8 w 2017 r. oraz jedno w 2018 (I półrocze). 
13 Z 2015 r. do badania wytypowano jeden wniosek o przyznanie mieszkania komunalnego i 14 wniosków o przyznanie lokalu 
socjalnego, z 2016 r. wytypowano sześć wniosków o przyznanie mieszkania komunalnego, osiem wniosków o przyznanie 
lokalu socjalnego oraz trzy wnioski o przyznanie pomieszczenia tymczasowego, z  2017 r.  wybrano trzy wnioski o przyznanie 
mieszkania komunalnego oraz siedem wniosków o przyznanie lokalu socjalnego oraz z I półrocza 2018 r. wybrano jeden 
wniosek o przyznanie lokalu socjalnego. Badanie objęło 56% pozytywnie rozpatrzonych wniosków o przydział lokalu 
mieszkalnego.  
14 W pozostałych 30 sprawach stwierdzono nieprawidłowości, co szerzej omówiono w dalszej części niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego, w sekcji „ustalono nieprawidłowości”. 
15 Zgodnie z § 4 rozdz. III pkt 1  umowy wykonawczej. 



 

7 

2.7. W Mieście, zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt 5 ustawy o mzg, tryb rozpatrywania  
i załatwiania wniosków o najem lokali na czas nieoznaczony i o najem lokali 
socjalnych poddawany był kontroli społecznej. W tym celu 20 maja 2013 r. 
Prezydent powołał Społeczną Komisję Mieszkaniową oraz ustalił regulamin jej 
działania. W skład Społecznej Komisji wchodziło sześć osób, tj.: Przewodniczący – 
radny miejski, Zastępca Przewodniczącego - radny miejski, a także Członkowie 
Komisji – trzech radnych miejskich oraz przedstawiciel MOPR. 

Analiza 40 spraw wykazała, że każdy z analizowanych wniosków na przydział lokalu 
mieszkalnego podlegał weryfikacji Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 

W okresie objętym kontrolą do Urzędu nie wpłynęły skargi obywateli dotyczące 
przydzielania mieszkań i lokali z mieszkaniowego zasobu Miasta.  

(dowód: akta kontroli str. 288, 284-297, 301) 

1. W obecnej kadencji Rady Miasta (od 2014 r.) Prezydent Miasta nie wystąpił  
z wnioskiem o powołanie Komisji Mieszkaniowej, stosownie do zapisów ust.  
4 rozdział II uchwały RM Ostrołęki w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta. Zgodnie z ww. przepisem 
Komisja ta powoływana jest na wniosek Prezydenta Miasta, spośród radnych RM na 
okres kadencji. Stwierdzono bowiem, że od 2014 r. do czasu zakończenia kontroli 
realizacją kontroli społecznej w sprawach lokalowych zajmowała się Komisja 
Mieszkaniowa powołana przez Prezydenta w poprzedniej kadencji, tj. w 2013 r16.  

Prezydent na powyższą okoliczność wyjaśnił, że nie wystąpił z wnioskiem  
o powołanie Komisji Mieszkaniowej, ponieważ radni wchodzący w skład Społecznej 
Komisji Mieszkaniowej, powołani zarządzeniem Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 
20 maja 2013 r. wszyscy ponownie zostali wybrani na nową kadencję. 

  (dowód: akta kontroli str. 225-231, 299-300) 

2. W 30 badanych sprawach (75% ogółu) zakończonych zawarciem umowy najmu  
w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości, tj.: 

• W 11 sprawach nie były w pełni przestrzegane wymogi określone w zasadach 
wynajmowania lokali. Stwierdzono, że Miasto przydzieliło wnioskodawcom 
mieszkania (w tym jedno mieszkanie komunalne oraz 10 lokali socjalnych), 
których dochody brutto osiągnięte w ostatnich 6 miesiącach przed złożeniem 
wniosku przekroczyły kryteria dochodowe odnoszące się do kwoty najniższej 
emerytury w danym okresie17. Wyniosły one: 

− od 63% do 128% w przypadku dziewięciu wnioskodawców lokali socjalnych  
(w gospodarstwach wieloosobowych) wobec wymaganych 60%,  

− 121% w przypadku wnioskodawcy lokalu socjalnego (gospodarstwo 
jednoosobowe) wobec wymaganych 85%, 

− 126% w przypadku wnioskodawcy mieszkania komunalnego  
(w gospodarstwie wieloosobowym) wobec wymaganych 110%.  

Prezydent na powyższą okoliczność wyjaśnił m.in., że najważniejszym 
czynnikiem we wszystkich przypadkach była trudna sytuacja mieszkaniowa 

                                                      
16 Zarządzenie Nr 177/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji 
Mieszkaniowej. 
17 Zgodnie z rozdz. III pkt 1 uchwały RM średni miesięczny dochód brutto za ostatnie sześć miesięcy liczony na członka 
rodziny nie może być wyższy niż 110 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 160 % w gospodarstwie 
jednoosobowym (mieszkania komunalne). Zgodnie z rozdz. III pkt 2 uchwały RM jeśli dochód ten na jednego członka 
gospodarstwa domowego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza 85 % najniższej 
emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 60 % w gospodarstwie wieloosobowym z wnioskodawcą może być podpisana 
umowa o najem lokalu socjalnego. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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osób, które mimo posiadanych dochodów nie były w stanie zapewnić sobie  
i swojej rodzinie warunków zamieszkania adekwatnych do potrzeb. 

• Miasto przydzieliło 27 wnioskodawcom lokale mieszkalne, pomimo braku 
aktualnych danych tych osób, w tym ich sytuacji dochodowej w momencie 
zawarcia stosownych umów najmu.  

Zgodnie natomiast z rozdz. II pkt 3 zasad wynajmowania lokali - osoby, których 
wnioski zarejestrowano, winny zgłaszać do Urzędu Miasta wszystkie zmiany 
danych wymienionych we wniosku, a także uaktualniać dane dotyczące 
osiągniętych dochodów za wymagany okres. Tymczasem ostatnia aktualizacja 
danych ww. wnioskodawców, w tym dotycząca wysokości osiągniętego przez 
nich dochodu brutto za ostatnie sześć miesięcy, dotyczyła okresu sprzed 
dyspozycji Prezydenta Miasta o zawarcie umowy najmu wynoszącego od trzech 
do 55 miesięcy. Skutkiem tego umowy te mogły być zawierane na podstawie 
nieaktualnych danych. W ocenie NIK było to działanie nierzetelne. 

Prezydent wyjaśnił m.in., że większość osób w momencie składania wniosku 
korzystała ze wsparcia w formie pomocy społecznej, co oznaczało, że ich 
sytuacja dochodowa była trudna. Ww. wnioskodawcy, beneficjenci pomocy 
społecznej często charakteryzowali się niezaradnością życiową. Argumentem 
świadczącym za przyznaniem lokali socjalnych tym rodzinom był fakt, że po 
otrzymaniu mieszkań osoby/rodziny złożyły wnioski i również większość 
otrzymała dodatki mieszkaniowe, jako formę wsparcia dla osób o niskich 
dochodach, spełniających wszystkie kryteria, w tym dochodowe określone  
w ustawie o dodatkach mieszkaniowych. 

(dowód: akta kontroli str. 288, 302-307) 

3. Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie umów najmu lokali socjalnych pięciu 
wnioskodawcom (45,5% ogółu zbadanych) na kolejny okres, pomimo iż wykazane 
przez nich dochody przekraczały ww. kryteria i wyniosły: od 61% do 113% (trzech 
wnioskodawców) wobec wymaganych 60% oraz od 143% do 198% (dwóch 
wnioskodawców) wobec wymaganych 85%. Było to niezgodne z art.  23 ust. 3 
ustawy o mzg, stosownie do zapisów którego umowę najmu lokalu socjalnego 
można po upływie oznaczonego w niej czasu przedłużyć na następny okres, jeżeli 
najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy. 

Prezydent wyjaśnił, że Miasto wyraziło zgodę na przedłużenie umów najmu lokali 
socjalnych z najemcami, którzy przekroczyli dochody, ponieważ samorząd w danym 
momencie nie dysponował innymi lokalami mieszkalnymi, które mógłby 
zaproponować tym rodzinom, dużym utrudnieniem dla tych rodzin byłoby 
pozyskanie lokalu na wolnym rynku. W przypadku braku zgody na przedłużenie ww. 
umowy nie było natomiast gwarancji, że najemcy dobrowolnie opuściliby lokal.  
Podał również, że w takiej sytuacji wystąpienie do sądu o eksmisję najemców  
z lokalu wiąże się z długą i kosztowną procedurą, która mogłaby zakończyć się 
przyznaniem przez sąd uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego. 

  (dowód: akta kontroli str. 288-293, 302-307) 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność kontrolowanej jednostki  
w zbadanym zakresie. Ocenę tę uzasadnia skala, waga i charakter stwierdzonych 
nieprawidłowości w zakresie przydzielania najemcom lokali z zasobu 
mieszkaniowego Miasta.  

3. Finansowe aspekty gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym 

Opis stanu 
faktycznego 
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3.1. W poszczególnych latach objętych kontrolą wydatki Miasta na utrzymanie jego 
zasobu mieszkaniowego, zgodnie z uchwałami budżetowymi, wyniosły ogółem 
3.172,6 tys. zł, w tym: 958,9 tys. zł w 2015 r (plan uchwały budżetowej wykonano  
w 73,6%), 932,2 tys. zł w 2016 r. (odpowiednio 82%), 596,1 tys. zł w 2017 r. (54%) 
oraz 685,4 tys. zł w I półroczu 2018 r. (64,8%). Wydatki te poniesiono wyłącznie na 
istniejący komunalny zasób mieszkaniowy i stanowiły one odpowiednio: 0,4%  
w 2015 r., 0,3% w 2016 r. oraz po 0,2% w latach 2017-2018 w wydatkach ogółem 
Miasta18.   

Wg wyjaśnień Prezydenta planowane wydatki na utrzymanie zasobu 
mieszkaniowego określano w budżecie w wyższych, szacunkowych kwotach,  
a dzięki racjonalnej polityce Miasta nakłady pieniężne były mniejsze niż planowane 
w uchwale budżetowej na dany rok. Ponadto w poszczególnych latach występowały 
oszczędności z tytułu opłat za media, które zależne były od warunków 
atmosferycznych oraz dokonywanych sukcesywnie remontów lokali, powodując 
wydatkowanie niższych środków finansowych na ich utrzymanie.  

  (dowód: akta kontroli str. 225-231, 308-309) 
3.2. W okresie objętym kontrolą Miasto i OTBS19 poniosły wydatki na utrzymanie 
zasobu mieszkaniowego20 w wysokości mniejszej niż przewidziano w wieloletnich 
programach, tj. w: 

− 2015 r. w wieloletnim programie zaplanowano je w kwocie 7.429,0 tys. zł, 
wydatkując 4.522,9 tys. zł (60,9% wysokości wydatków przewidzianych  
w wieloletnim programie), 

− 2016 r. w wieloletnim programie zaplanowano wydatki w kwocie 7.287,0 tys. zł, 
wydatkując 4.569,7 tys. zł (62,7% wysokości wydatków przewidzianych  
w wieloletnim programie), 

− 2017 r. w wieloletnim programie zaplanowano wydatki w kwocie 5.548,8 tys. zł, 
wydatkując 4.140,0 tys. zł (74,6% wysokości wydatków przewidzianych  
w wieloletnim programie), 

− 2018 r. zaplanowano 5.309,8 tys. zł, wydatkując w I półroczu 2018 r.  
2.559,4 tys. zł (48,2% wydatków przewidzianych w wieloletnim programie). 

Główną przyczyną wykonania planu na niższym poziomie niż zakładano było 
przesunięcie 4.300,0 tys. zł środków inwestycyjnych zaplanowanych w latach 2015-
2016, tj. wybudowanie budynku z lokalami socjalnymi w latach 2012-201421 
(budynek zrealizowany wcześniej) oraz niepodjęcie działań w zakresie adaptacji 
jednego z budynków na takie lokale w związku ze zmianą jego przeznaczana na 
cele edukacyjne. 

  (dowód: akta kontroli str. 225-231, 310) 

Miasto w latach 2015-2017 przeznaczyło na realizację remontów oraz modernizację 
lokali i budynków mieszkaniowego zasobu środki w wysokości mniejszej niż 
przewidziane w wieloletnim programie, tj.: 

− w 2015 r. 149,3 tys. zł (59,7%) z zaplanowanych 250,0 tys. zł na remonty oraz 
16,1 tys. zł (7,3%) z zaplanowanych 220,0 tys. zł na modernizację lokali  
i budynków? 

− w 2016 r. 12,6 tys. zł (31,5%) z zaplanowanych 40,0 tys. zł na modernizację 
lokali i budynków, 

                                                      
18 Budżet ogółem po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia w poszczególnych latach objętych kontrolą wyniósł: 273.954,5 
tys. zł w 2015 r., 299.034,2 tys. zł w 2016 r. 334.183,7 tys. zł w 2017 r. oraz 416.741,9 tys. zł w 2018 (I połowa).  
19 Na podstawie rozliczeń rekompensaty z OTBS Sp. z o.o. w Ostrołęce za lata 2015 – 2018 (I półrocze). 
20 Na koszty: bieżącego utrzymania nieruchomości, remonty, modernizację, inwestycje, zarządzanie nieruchomością wspólną. 
21 Budynek mieszkalny wielorodzinny czterokondygnacyjny wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu,  
w tym 32 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań 1.497,7 m². 
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− w 2017 r. 110,8 tys. zł (36,9%) z zaplanowanych 300,0 tys. zł na remonty oraz 
11,0 tys. zł (4,4%) z zaplanowanych 250,0 tys. zł na modernizację lokali  
i budynków. 

Wg wyjaśnień Prezydenta wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Miasta Ostrołęki uwzględnia plan środków na realizację remontów oraz 
modernizację lokali i budynków w zasobie Miasta Ostrołęki na pięć lat.  
W rzeczywistości środki były dostosowywane do potrzeb w danym roku. 

  (dowód: akta kontroli str. 225-231, 310) 

3.3. W okresie objętym kontrolą gospodarka mieszkaniowa Miasta finansowana była 
z następujących źródeł (zgodne z założeniami wieloletnich programów): 

− czynsze – w ww. okresie przychody OTBS z tego tytułu wyniosły łącznie  
10.150,9 tys. zł, w tym: 2.805,2 tys. zł w 2015 r., 2.927,7 tys. zł w 2016 r.,  
3.047,1 tys. zł w 2017 r. i 1.370,9 tys. zł w I półroczu 2018 r., 

− środki własne Miasta w wysokości – 3.172,6 tys. zł, z których: 2.438,2 tys. zł 
przeznaczono na koszty bieżącej eksploatacji, w tym dopłaty do OTBS,  
656,6 tys. zł – koszty remontów oraz 77,8 tys. zł – modernizację budynków  
i lokali.  

                          (dowód: akta kontroli str. 311) 

3.4. Zgodnie z art. 8 ustawy o mzg, Prezydent ustalił jednostkową stawkę czynszu 
za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Miasta22. Stawka bazowa czynszu wynosiła 1,96 zł/m² 
powierzchni użytkowej lokalu, w przypadku zaś lokali socjalnych wynosił połowę 
najniższego czynszu obowiązującego w zasobach mieszkaniowych, tj. 0,98 zł/m² 
powierzchni użytkowej.  
Czynniki podwyższające i obniżające stawkę jednostką czynszu określano  
w załącznikach do wieloletnich programów. Jednostkową stawkę czynszu obniżano 
gdy lokal wyposażony był m.in. w ciemną kuchnię (o 15%) oraz gdy położony był np. 
na poddaszu (o 20%). Kwota ulegała zaś zwiększaniu z tytułu wyposażenia m.in.  
w łazienkę, centralne ogrzewanie, ciepłą wodę czy gaz (odpowiednio o 25%). 

W zależności od standardu zajmowanego lokalu, we wszystkich analizowanych 
przypadkach, wysokość ustalonego czynszu była zgodna z przepisami ustawy  
o mzg oraz założeniami Wieloletnich programów. Prawidłowo również stosowano 
zwyżki i obniżki jednostkowej stawki czynszu. .   

  (dowód: akta kontroli str. 312-313) 
3.5. W kontrolowanym okresie w Urzędzie nie wystąpiły przypadki obniżania 
czynszów, z uwagi na brak wniosków od najemców w tym zakresie.  

  (dowód: akta kontroli str. 314) 
3.6. W latach 2015-2018 (I półrocze) stan zaległości czynszowych z tytułu najmu 
lokali z zasobu mieszkaniowego Miasta pozostawał na zbliżonym poziomie. Na 
koniec poszczególnych lat tego okresu wyniósł on odpowiednio: 938,7 tys. zł  
(441 dłużników), 997,9 tys. zł (475), 907,0 tys. zł (486), a na 30 czerwca 2018 r.  
905,0 tys. zł (383).  

(dowód: akta kontroli str. 315) 
3.7. Zadania w zakresie egzekwowania należności z tytułu najmu lokali Miasto 
powierzyło OTBS. W celu wyegzekwowania należności od dłużników podejmowano 
działania polegające na: 
− wysyłaniu do najemców, którzy zalegają z opłatami czynszowymi powyżej dwóch 

miesięcy, pism informujących o dobrowolnym uregulowaniu należności  

                                                      
22 Zarządzenie nr 283/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 
najem lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych. 
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z możliwością płatności w ratach, a także możliwości uzyskania dodatku 
mieszkaniowego, 

− wystawianiu przedsądowych wezwań do zapłaty w przypadku kiedy dłużnik nie 
reagował na wezwanie lub nie wywiązywał się z zobowiązań wynikających  
z zawartego porozumienia z OTBS,  

− wypowiadaniu umów najmu w razie bezskuteczności postępowania, 
− kierowaniu spraw ma drogę postępowania sądowego oraz przekazywaniu spraw 

do komorników.  
I tak w latach 2015-2017 OTBS wysłało 706 wezwań do osób o zapłatę zadłużenia, 
wypowiedziało umowę najmu z tytułu zaległości 55 najemcom, a także skierowało 
213 spraw do sądu, w tym 195 o zapłatę23. 

  (dowód: akta kontroli str. 316) 

3.8. W latach 2015-2018 (I półrocze) w Urzędzie wystąpiły przypadki wypłaty 
odszkodowań z tytułu niedostarczania lokalu socjalnego przyznanego na podstawie 
wyroku sądu. Wykazywały one tendencję malejącą i na koniec poszczególnych lat 
tego okresu wyniosły one odpowiednio: 34,1 tys. zł (22 mieszkania), 17,5 tys. zł 
(20), 13,5 tys. zł (15), a na 30 czerwca 2018 r. 5,5 tys. zł (14). 

   (dowód: akta kontroli str. 317-366) 

3.9. W okresie objętym kontrolą do Urzędu nie wpłynęły skargi od obywateli 
dotyczące wysokości czynszów za wynajem mieszkań i lokali z mieszkaniowego 
zasobu Miasta. 

     (dowód: akta kontroli str. 301) 

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

4. Stan techniczny mieszkaniowego zasobu gminy 

4.1. Dla każdego z 11 budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu  
Miasta (wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.) i będących w całości jego 
własnością, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane24, prowadzono książkę obiektu budowlanego. 

  (dowód: akta kontroli str. 213-214) 
4.2. Analiza książek obiektu budowlanego dwóch budynków, tj. przy ul. Sienkiewicza 
48 oraz przy ul. Księcia Mieszka I 1 (oddanych do użytkowania odpowiednio  
w: 1972 r. i 2015 r.) wykazała m.in., że: 

−−−− książki te prowadzono zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu 
budowlanego25, systematycznych wpisów w nich dokonano we wszystkich 
wymagających tego sekcjach, 

−−−− budynki, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa budowlanego, w okresie 2015-
2018 poddawane były okresowym kontrolom stanu technicznego, odpowiednio 
co najmniej raz w roku oraz w przypadku jednego z budynków - raz na pięć lat, 
a do książek tych obiektów budowlanych dołączono protokoły z ww. kontroli 
(drugi z budynków został oddany do użytkowania w lutym 2015 r.), 

−−−− kontrole okresowe zgodnie z art. 62 ust 4 Prawa budowlanego, 
przeprowadzone zostały przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w 
odpowiedniej specjalności,  

                                                      
23 Na podstawie informacji o realizacji wieloletniego programu za lata 2015-2017. 
24 Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm. 
25 Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1134.   
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−−−− nie wystąpiły przypadki zgłaszania przez osoby zamieszkujące w budynkach  
o dokonaniu nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi 
ingerencji lub naruszeń, powodujących że nie były spełnione warunki określone 
w art. 5 ust 2 Prawa budowlanego. 

Dla budynku przy ulicy Księcia Mieszka I 1 sporządzono świadectwo charakterystyki 
energetycznej, a także zgodnie z art. 60 Prawa budowlanego posiadano 
dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą oraz decyzje dotyczące 
obiektu (m.in. pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie, protokoły 
odbioru, stosowne, atesty i certyfikaty)26. 

  (dowód: akta kontroli str. 367-370) 
4.3. Przeprowadzone oględziny ww. dwóch budynków, w których znajduje się 
łącznie 52 lokale mieszkalne, tj. 7,9% wszystkich lokali mieszkaniowego zasobu 
Miasta wykazały m.in., że: 

• W budynku przy ulicy Sienkiewicza 48 widoczne były spękania i zabrudzenia 
tynku na elewacjach oraz znaczne zużycie eksploatacyjne. Widoczne były 
również ubytki w schodach betonowych zewnętrznych, a także ubytki wewnątrz 
budynku. W 2014 r. MOPR, w ramach projektu „Zmieniam swoje otoczenie” 
wykonał remont klatki schodowej, korytarzy oraz łazienek, wymieniono drzwi 
wejściowe do budynku i do korytarzy, a także zainstalowano monitoring. Na 
korytarzu drugiej kondygnacji stwierdzono dwie niezabezpieczone puszki 
instalacji elektrycznej. Kierownik Wydziału Eksploatacji Zasobów 
Mieszkaniowych OTBS oświadczyła o natychmiastowym podjęciu działań 
naprawczych i zabezpieczeniu widocznych elementów instalacji. Dodała 
również, że pomimo ciągłych napraw tych elementów budynku, ulegają one 
dewastacjom. W dniu 7 września 2018 r. poinformowano o wykonaniu osłon 
przewodów elektrycznych.  

• Budynek przy ulicy Księcia Mieszka I 1 znajdował się w bardzo dobrym stanie 
technicznym. 

  (dowód: akta kontroli str. 371-402) 
4.4. W okresie objętym kontrolą do Urzędu nie wpłynęły skargi od obywateli 
dotyczące stanu technicznego budynków komunalnych oraz lokali mieszkalnych 
nich położonych. 

   (dowód: akta kontroli str. 301) 

NIK zwraca uwagę na niezrealizowanie zalecania pokontrolnego sformułowanego  
w wyniku kontroli stanu technicznego budynku wybudowanego w 1972 r.  
przeprowadzonych w poszczególnych latach od 2014 r., dotyczącego wykonania 
docieplenia ścian zewnętrznych. Stwierdzono, że do dnia 30 czerwca 2018 r. 
opracowana została dokumentacja i zaplanowano złożenie wniosku  
o dofinansowanie realizacji inwestycji w tym zakresie w ramach konkursu 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

Prezydent na powyższą okoliczność wyjaśnił, że przewidywane wykonanie 
docieplenia, będzie zrealizowane z pomocą uzyskanych środków finansowych. Od 
kilku lat Miasto składa wnioski o dofinansowanie w  konkursach m.in. w zakresie 
docieplenia większości budynków socjalnych, które wymagają zwiększenia 
efektywności energetycznej. W bieżącym roku wystąpiło z wnioskiem  
o dofinansowanie w konkursie w ramach RPO WM na lata 2014-2020 dla zadania 
pn. „Ograniczenie niskiej emisji”, poprzez wymianę źródeł ciepła  
i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce”. Pozyskane środki 

                                                      
26 W przypadku  budynku, wybudowanego w 1972 r., właściciel/zarządca nieruchomości nie posiadał dokumentacji budowy  
w wyniku pożaru budynku w 1987 r., w którym m.in. była przechowywana dokumentacja techniczna nieruchomości. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  



 

13 

umożliwią również wykonanie w  2019 r. termomodernizacji analizowanego budynku 
socjalnego.  

   (dowód: akta kontroli str. 402-412) 

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

5. Wypełnianie obowiązków związanych z prowadzeniem mieszkań 
chronionych 

5.1. W analizowanym okresie w zasobie mieszkaniowym Miasta znajdowały się  
dwa mieszkania chronione, którymi dysponował MOPR. Szczegółowe zasady 
ponoszenia odpłatności za pobyt w tych mieszkaniach zostały ustalone na 
podstawie uchwały Rady Miasta27. Uchwała ta stanowiła m.in., że kwota odpłatności 
za pobyt w mieszkaniu ustalana była corocznie w oparciu o faktyczne koszty 
eksploatacji mieszkania chronionego poniesione w roku kalendarzowym 
poprzedzającym wydanie decyzji. W badanym okresie Dyrektor MOPR ustalała 
corocznie w drodze zarządzenia28 miesięczne kwoty opłat za pobyt w mieszkaniach 
chronionych, wynosiły one:  221,26 zł na rok 2015,  229,07 zł na rok 2016, 231,67 zł 
na rok 2017, 399,89 zł na rok 2018.  
Zgodnie z ww. uchwałą RM, mieszkania te przeznaczone są dla pełnoletnich 
wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo – 
wychowawczą typu rodzinnego i socjalizacyjnego, schroniska dla nieletnich, zakład 
poprawczy, specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy i młodzieżowy ośrodek 
wychowawczy29. 
Prezydent wyjaśnił m.in., że pełnoletni wychowankowie są grupą beneficjentów 
pomocy społecznej znajdującą się w szczególnie trudnej sytuacji, gdyż po 
osiągnięciu pełnoletniości, część z nich pozbawiona jest wsparcia ze strony rodzin 
biologicznych, w zabezpieczeniu potrzeb mieszkaniowych. W przypadku 
pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę, podjęcie zatrudnienia jest 
utrudnione, a tym samym nie mogą oni wynająć mieszkania w ramach posiadanych 
środków finansowych. W związku z powyższym zdecydowano o powołaniu 
mieszkań chronionych dla tej grupy osób. Natomiast w przypadku innych grup,  
w tym osób starszych, czy z niepełnosprawnością, polityka lokalna Miasta Ostrołęki 
zmierza w kierunku zapewnienia im wszechstronnego wsparcia w środowisku 
zamieszkania. Grupa ww. osób korzysta z bazy mieszkań komunalnych, socjalnych 
lub jest właścicielami własnych lokali mieszkalnych. 

  (dowód: akta kontroli str. 413-414) 
Ustalenia kontroli NIK przeprowadzonej w MOPR w zakresie prowadzenia mieszkań 
chronionych wykazały niepełne wykorzystanie miejsc w tych mieszkaniach, co 
świadczy o dość niskim zainteresowaniu osób wychodzących z pieczy zastępczej tą 
formą świadczeń społecznych. Ustalono bowiem, że siedem miejsc w mieszkaniach 
chronionych było niewykorzystane przez lata 2015-2017. W tej sytuacji, biorąc pod 
uwagę skalę niewykorzystania miejsc w mieszkaniach chronionych, zdaniem NIK, 
warto rozważyć rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do uzyskania pobytu  
w mieszkaniach chronionych na pozostałe grupy, które na mocy ustawy o pomocy 
społecznej mogą ubiegać się o miejsce w takim mieszkaniu. 

  (dowód: akta kontroli str. 413-414) 

                                                      
27 Uchwała nr 489/LV/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z 27 kwietnia 2006 r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad 
odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych (dalej: „uchwała RM”). 
28 Zarządzenie nr 11/2014 Dyrektora MOPR w Ostrołęce z 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego 
kosztu za pobyt w mieszkaniach chronionych, Zarządzenie nr 16/2015 z 30 grudnia 2015 r., Zarządzenie nr 17/2016  
z 30 grudnia 2016 r., Zarządzenie nr 22/2017 z 29 grudnia 2017 r. 
29 W latach 2015-2018 (I półrocze) MOPR miał do dyspozycji dwa mieszkania chronione, w których znajdowało się osiem 
miejsc. 
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5.2. W sprawie przygotowania się Miasta do realizacji zadań w zakresie 
prowadzenia mieszkań chronionych stosownie do przepisów znowelizowanej ustawy 
o pomocy społecznej Prezydent wyjaśnił m.in., że analizowane są możliwość 
utworzenia takiego mieszkania, wspieranego i przeznaczonego dla osób 
niepełnosprawnych z autyzmem. Mieszkanie ma zapewniać usługi bytowe i pomoc 
w wykonywaniu czynności niezbędnych w codziennym życiu i służyć realizacji 
kontaktów społecznych – na poziomie dostosowanym do możliwości 
psychofizycznych danej osoby. Przeprowadzone lokalne prognozy demograficzne 
wskazują na stały wzrost osób chorych z autyzmem. Konieczność utworzenia 
mieszkania chronionego wspieranego podyktowana jest ww. prognozami oraz na 
bieżąco monitorowanymi potrzebami w tym zakresie. Plany i zamierzenia muszą 
uwzględniać możliwości finansowe budżetu Miasta, dlatego aktualnie samorząd jest 
na etapie poszukiwania funduszy zewnętrznych na utworzenie i prowadzenie 
mieszkań chronionych dla pełnoletnich osób z autyzmem. 

  (dowód: akta kontroli str. 415-417) 

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

  (dowód: akta kontroli str. 301) 

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

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli30, wnosi o: 

1) Przydzielanie wnioskodawcom lokali z zasobu mieszkaniowego Miasta  
w oparciu o zasady – kryteria określone w uchwale Rady Miasta w sprawie 
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu. 

2) Powoływanie Komisji Mieszkaniowej na okres kadencji zgodnie z uchwałą Rady 
Miasta. 

3) Ujmowania w informacjach z realizacji wieloletnich programów rzetelnych danych 
o wielkości mieszkaniowego zasobu Miasta. 

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 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

                                                      
30 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. (dalej: „ustawa o NIK”). 
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Olsztyn, dnia 25 września 2018 r. 

  

  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontrolerzy Dyrektor 
z up. Józef Bogdański  

p.o. Wicedyrektora  
Waldemar Żarnoch 

specjalista kontroli państwowej 
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Sebastian Helbrecht 
starszy inspektor kontroli państwowej 
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