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WystEpienie pokontrolne

W Zarzqdzie Mienia Komunalnego w Bialymstoku (zwanego dalej ZMK) w okresie

od 1 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. oraz od 27 stycznia 2015 r.
do 31 marca 2015 r. pzeprowadzono kontrolq problemowE w zakresie zawierania um6w

najmu lokali socjalnych po uplywie okresu, na kt6ry zostaly zawafte. Kontrolq objgto

rok 2013, a jej wynik peedstawiono w protokole z 2 kwietnia 201{ roku.

1. Celem kontroli bylo sprawdzenie:

- ilo6ci spraw dotyczEcych um6w najmu lokali socjalnych po uplywie okresu, na kt6ry

zostaly zawafte,

- podstawy prawnej zawarcia ww. um6w,

2. W kontrolowanym okresie Zazqd Mienia Komunalnego w Bialymstoku zawarl 168 um6w

najmu lokali socjalnych po uplywie okresu, na kt6ry zostaly zawarte.

3. Kontroli poddano 20 spraw.

Stwierdzono nastQpujQce uchybienia :

- W kontrolowanych aktach stwierdzono w 6 sprawach bezczynno6d ZMK w okresie

od wyga6niqcia umowy do czasu podjqcia pierwszej czynno6ci przezZMK- brak ciqgto6ci

um6w najmu (sprawy opisane w pkt 3, 4, 10,13, L7,lB),

- Notatki sporzqdzone przez pracownik6w ZMK weryfikujqcych wnioski w sprawach

opisanych w pkt 3, 4,8, L0, !3, L7 zawierajq niewla6ciwe wyliczenie lqcznego dochodu

gospodarstwa domowego podzielonego przez 12 miesiqcy oraz ustalenie wysoko5ci

miesiQcznego dochodu na 1 osobq,

W sprawie opisanej w pK 6 brak jest wniosku najemcy o zawarcie kolejnej umowy najmu,

W pzypadku wystgpowania zadlu2enia w oplatach, w kontrolowanych aktach brak jest

potwierdzefi, 2e wnioskodawcy zawarli umowq o rozlozenie na raty platno6ci nale2no5ci

oraz uregulowali przynajmniej polowg tych nale2no6ci oraz bie2qce oplaty

za zajmowanie lokali ($ 5 ust. 3 pkt 1 uchwaly Rady Miasta Bialystok) - sprawy opisane

w pkt 6, L7,

W sprawie opisanej w pkt 15 zgodnie z umowq najmu do zamieszkania w lokalu

uprawnionych byto 10 os6b, natomiast powiezchnia pokoi w pzedmiotowym lokalu



wynosi 45,03 m2. Z uwagi na z aft. 2 ust. I pK 5 powotanej ustawy

z dnia 2L czerwca 2001 r. o ochronie praw lokator6w .... lokalem socjalnym jest lokal

nadajqcy siq do zamieszkania ze wzglqdu na wyposa2enie i stan techniczny, K6rego
powiezchnia pokoi paypadajqca na czlonka gospodarstwa domowego najemcy nie mo2e

by6 mniejsza niz 5 m2. Nale2alo wiqcrozwazyizaproponowanie rodzinie lokalu socjalnego

o wiqkszej pow. pokoi.

Pzedstawiajqc powy2sze uchybienia zalecam podjqcie niezbgdnych dzialah

zmiezajqcych do ich usuniqcia oraz unikanie ich w przyszloSci.

Odnoszqc sig do zlo2onych pismem Nr GM.4401.K.1.2015r. z 17 kwietnia 2015 r.

wyja5nie6 ZastQpcy Dyrekora ZMK do tre6ci protokolu kontroli, w kt6rym informuje

o przyczynach braku ciqglo6ci um6w najmu lokali socjalnych, podjgciu dziatafr polegajqcych

na wprowadzeniu rejestru termin6w zawaftych um6w najmu lokali socjalnych, celem

wcze6niejszego powiadamiania najemc6w o terminach ich wygaSniqcia onz o prawie

ubiegania siq o zawarcie kolejnej umowy najmu po spelnieniu wskazanych kryteri6w, a tak2e

vvyczerpujqco odnosi siq do pozostalych uchybieri - stwierdzam, 2e opisane wy2ej

nieprawidlowo6ci nie wplynqly na zawarcie kolejnych um6w najmu lokali socjalnych.

Reasumujqc, mimo stwierdzonych uchybieri, dzialalno6d ZMK w kontrolowanym okresie

oceniam pozytlA /nie.
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