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Pan Robert Nowiński
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Mazowieckie To i Owo 

Komentarz do artykułu „To pachnie korupcją” (nr 9, TiO z 27.02.2013 r.)

Szanowny Panie Redaktorze,
Cieszymy  się,  że  media  czujnie  monitorują  działanie  instytucji  samorządowych  i  informują 

mieszkańców o wszelkich wydarzeniach, np. takich, jak kontrola NIK i jej wyniki. My również dbamy o to,  
aby  informować  na  bieżąco  legionowian  o  tych  sprawach  i  dlatego  zamieszczamy np.  w  BIP wyniki  
przeprowadzonych  kontroli.  Tak  też  stało  się  z  protokołem  kontroli  i  z  wystąpieniem  pokontrolnym 
dotyczącym kontroli NIK w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, przeprowadzonej w 
dniach od 23 kwietnia do 6 czerwca 2012 r., o której pisze red. Marcin Chomiuk w artykule „To pachnie  
korupcją” w numerze 9. Mazowieckiego To i Owo z 27 lutego br.  
Szkoda tylko, że pan redaktor do tych dokumentów nie zajrzał, a oparł swój artykuł jedynie na Informacji o  
wynikach kontroli „Gospodarowanie lokalami komunalnymi w budynkach mieszkalnych”, która prezentuje 
wyniki dotyczące całego kraju i zawiera niezbędne w takim przypadku uogólnienia.

Tymczasem  w wystąpieniu pokontrolnym z dn.  4 lipca 2012 r.  Najwyższa Izba Kontroli  ocenia 
pozytywnie,  mimo  stwierdzonych  nieprawidłowości, gospodarowanie  mieszkaniowym  zasobem  Gminy 
Legionowo i w dokumencie tym  ani razu  nie pada określenie, że „stwierdzono mechanizmy sprzyjające 
korupcji”. Takie sformułowanie pojawiło się w informacji o wynikach kontroli na terenie całego kraju jako 
wniosek dotyczący wszystkich kontrolowanych gmin, co nie oznacza, że przypadki korupcji miały miejsce, a  
tak można odebrać tytuł artykułu. Gdyby tak było, NIK skierowałby sprawę do prokuratury. 

Kontrola obejmowała bardzo szeroki zakres zagadnień, m.in.: sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie 
przetargowym i bezprzetargowym, które nie wzbudziły żadnych zastrzeżeń.  Na ponad 100 wydawanych 
rocznie  decyzji  o  przydziale  lub  odmowie  przydziału  lokalu  mieszkalnego,  żadna  z  nich  nie  została 
podważona. Nieprawidłowości wykazane w Legionowie dotyczą jedynie 7 umów dotyczących najmu lokali 
użytkowych na setki umów podpisanych w latach 2009 – 2011 i warto dodać, że chodzi o małe lokale, w  
starych budynkach (m. in. piwnica), zajmowane od lat przez mikroprzedsiębiorców z Legionowa i przez nich 
wyremontowane, w których znajdują się punkty handlowo-usługowe. 

Kontrola  NIK,  opisana  w  artykule,  została  przeprowadzona  latem  2012  r.  Gmina  udzieliła 
odpowiedzi  na  wystąpienie  pokontrolne  12  lipca  ub.r.  Przyjęła  w  nim  wszystkie  oceny  i  uwagi  oraz 
zobowiązała się do ich wykorzystania i wykonania, tzn.:

1. uzupełnienia  zapisów  w  Wieloletnim  Programie  Gospodarowania  Gminnym  Zasobem 
Mieszkaniowym zgodnie z wymaganymi art. 21 ust.2 pkt 3 i 8 ustawy o ochronie praw lokatorów – 
zmiany zostały uwzględnione w nowym Programie przyjętym uchwałą Rady Miasta Legionowo Nr 
XXIX/391/2013 z dn. 27 lutego 2013 r. 

2. kierowania do Społecznej Komisji Mieszkaniowej wniosków o najem lokali mieszkalnych tylko i 
wyłącznie spełniających kryteria określone w uchwale Rady Miasta Legionowo nr XX/252/2008 z 
dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu gminy,

3. w przypadku, gdy po upływie umowy najmu lokalu użytkowego zawartej na czas określony do 3 lat 
strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, umowy najmu są 
zawierane po podjęciu uchwały Rady Miasta Legionowo.

W rzeczonym artykule  zabrakło wielu informacji,  jak na przykład te  przedstawione powyżej,  które  red.  
Chomiuk mógł uzyskać w Urzędzie Miasta Legionowo, gdyby tylko o nie wystąpił. Zrobił to dopiero po 
publikacji artykułu, ale tego już nie będziemy komentować. Ocenę pozostawiamy czytelnikom.

Z poważaniem,
z up. Prezydenta Miasta
/-/ Anna Szczepłek
Kierownik Referatu Marketingu


