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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie 

Kontroli (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937 ze zm.), zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza 

Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu przeprowadziła w Miejskim Zakładzie Gospodarki 

Mieszkaniowej w Pile (zwanym dalej „Zakładem”), kontrolę zarządzania nieruchomościami 

gminnymi.  

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli 

podpisanym w dniu 14 czerwca 2007 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do przepisów 

art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia zarządzanie mieszkaniowym zasobem 

Gminy Piła przez Zakład, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości nie mających jednakŜe 

zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność.  

 

Przedmiotem działania Zakładu (utworzonego w dniu 26 marca 1991 r. jako zakładu 

budŜetowego Gminy Piła), było zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy, w tym: 

ewidencjonowanie nieruchomości, sporządzanie planów wykorzystania mieszkaniowego 

zasobu gminy, zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem i zniszczeniem, naliczanie 
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naleŜności i ich windykacja.  

Mieszkaniowy zasób Gminy Piła stanowiło 676 budynków (dane na 31 marca 2007 r.) 

- stanowiących jej własność lub współwłasność, z czego Zakład zarządzał 668 budynkami 

(98,8%), w tym (na podstawie umów o zarządzanie) nieruchomościami 252 wspólnot 

mieszkaniowych z udziałem Gminy. Pozostałymi 8 budynkami (wspólnotami 

mieszkaniowymi) zarządzały inne podmioty i osoba fizyczna. 

NIK pozytywnie ocenia działania Zakładu w celu zabezpieczenia mienia przed 

pogorszeniem poprzez prowadzenie konserwacji bieŜących, prac remontowych 

oraz modernizacyjnych. Zakład przeprowadzał przeglądy budynków wynikające z przepisów 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane1. W badanym okresie brak było nakazów 

z Powiatowego Nadzoru Budowlanego wyłączających obiekt z uŜytkowania, czy 

nakazujących jego rozbiórkę. 

Pozytywnie naleŜy ocenić równieŜ działania Zakładu w celu realizacji dochodów 

z gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. NIK zwraca jednak uwagę, 

(na podstawie 20 zanalizowanych spraw), Ŝe działania windykacyjne Zakład podejmował 

w okresie od 90 do 150 dni od wymaganego terminu płatności czynszu, a pozwy do sądów 

celem uzyskania tytułów egzekucyjnych kierował na drogę postępowania sądowego po 

upływie dalszych 3 do 8 miesięcy. 

W ocenie NIK, Zakład rzetelnie prowadził system ewidencjonowania nieruchomości 

oraz rejestrowania zdarzeń ekonomiczno - finansowych, związanych z gospodarowaniem tym 

zasobem. Stosownie do załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 

2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości (…)2 komputerowa ewidencja 

budynków mieszkalnych i uŜytkowych umoŜliwiała ustalenie wartości początkowej 

poszczególnych środków trwałych. Badania szczegółowe, wybranych elementów zasobu 

mieszkaniowego, potwierdziły skuteczność tego systemu.  

 Jednocześnie NIK wskazuje na niŜej wymienione nieprawidłowości w działalności 

kontrolowanej jednostki. 

1.  Do czasu kontroli nie dokonano aktualizacji zasad rachunkowości, m.in. w związku 

z wejściem w Ŝycie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie 

szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu państwa, budŜetów 

jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych3  

                                                 
1 Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm 
2 Dz. U. nr 142, poz. 1020 
3 Dz. U. nr 142, poz. 1020 ze zm. 
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oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych4.  

2.  Przez okres 15 lat, Statut Zakładu nie był aktualizowany, m.in. w związku z wejściem 

w Ŝycie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami5 oraz 

ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i 

o zmianie Kodeksu cywilnego6. W Statucie z dnia 15 września 1992 r. podano, Ŝe mienie 

Zakładu stanowi wydzielona i oddana mu w uŜytkowanie część mienia komunalnego Miasta 

Piły. Na czas utworzenia Zakładu, nie sporządzono protokołu zdawczo - odbiorczego, 

określającego część mienia komunalnego Gminy Piła, przekazaną mu w uŜytkowanie. 

3.  Zakład w latach 2005 - 2006 w sposób nieprawidłowy kwalifikował przychody 

z najmu i dzierŜawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego, 

w kwotach odpowiednio 12.837.720,36 zł i 11.923.365,96 zł, jako wpływy z usług, co 

stanowiło naruszenie zasad określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 

wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 7 

i poprzedzającego go rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. 

w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 

oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 8. Wykazane w § 0830 (wpływy z usług) 

przychody z powyŜszych tytułów winny być klasyfikowane w § 0750 (dochody z najmu 

i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 

lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze). 

4. W ocenie NIK zarządzanie przez Zakład nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych 

nie jest dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawa. Zakaz prowadzenia takiej 

działalności określony jest w przepisie art. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 

komunalnej9, z którego wynika, Ŝe działalność wykraczająca poza zadania o charakterze 

uŜyteczności publicznej nie moŜe być prowadzona w formie zakładu budŜetowego. 

Zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, niezaleŜnie od tego czy gmina jest 

członkiem wspólnoty czy teŜ nie, nie moŜe być uznane za realizację zadań o charakterze 

uŜyteczności publicznej.  

                                                 
4 Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm. 
5 Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm. 
6 Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz. 266 ze zm. 
7 Dz. U. nr 107, poz. 726 
8 Dz. U. nr 209, poz. 2132 ze zm. 
9 Dz. U. z 1997 r. nr 9, poz. 43 ze zm. 
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Przedstawiając powyŜsze uwagi i oceny, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 

1. Doprowadzenie do aktualizacji Statutu i zasad rachunkowości Zakładu. 

2. Rzetelne klasyfikowanie przychodów z najmu i dzierŜawy składników majątkowych 

jednostek samorządu terytorialnego. 

3. Niezwłoczne prowadzenie działań windykacyjnych. 

4. Podjęcie działań zmierzających do doprowadzenia zakresu działalności Zakładu do 

zgodności z dyspozycją art. 7 ustawy o gospodarce komunalnej.  

 

NIK Delegatura w Poznaniu, na podstawie art. 62 ust.1 ustawy o NIK oczekuje 

przedstawienia przez Pana Dyrektora w terminie 14 dni informacji o sposobie wykorzystania 

uwag i wykonania wniosków lub o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków albo 

o przyczynach niepodjęcia takich działań. 

 Zgodnie z przepisem art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

niniejszego wystąpienia, ma Pan Dyrektor prawo zgłoszenia dyrektorowi NIK Delegatury 

w Poznaniu, umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym 

wystąpieniu. 

 W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin 

nadesłania informacji, o której mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały 

właściwej komisji NIK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


