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1. Zgodnie z regulującą podstawy działania towarzystw budownictwa społecznego 
ustawą o niektórych formach budownictwa mieszkaniowego, stawki czynszu w zasobach 
mieszkaniowych towarzystw budownictwa społecznego działającego w formie spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością są ustalane przez zgromadzenie wspólników w taki sposób, 
aby suma czynszu za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez towarzystwo pozwalała 
na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę kredytu zaciągniętego na 
budowę (art. 28 ust. 1). Powyższy przepis wyraża warunek, aby czynsze pokryły koszty 
eksploatacyjne, remontowe kredytowe (przede wszystkim kredyt z Krajowego Funduszu 
Mieszkaniowego). Jego celem jest zapewnienie inwestorom odpowiednich wpływów 
pozwalających na utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków, przy jednoczesnym 
zachowaniu płynności finansowej umożliwiającej obsługę kredytów zaciągniętych z K F M . 
Jednocześnie przepis art. 28 ust. 2 cytowanej ustawy wskazuje, że stawka czynszu za 
1 m2 powierzchni użytkowej lokali w zasobach mieszkaniowych towarzystwa 
(finansowanych ze środków K F M ) nie może przekroczyć w skali roku 4% wartości 
odtworzeniowej lokalu. Wartość odtworzeniową oblicza się, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 
zmianie Kodeksu cywilnego, na podstawie przeciętnego kosztu budowy 1 m2 powierzchni 
użytkowej budynków mieszkalnych ustalanego przez wojewodów oddzielnie dla stolicy 
województwa i pozostałego obszaru województwa (zob. Odpowiedź podsekretarza stanu w 
Ministerstwie Infrastruktury - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 6378 w sprawie 
zasad wprowadzania podwyżek czynszu najmu w mieszkaniach stanowiących własność 
towarzystw budownictwa społecznego 
(TBS)http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/0D2B3403). 

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/0D2B3403


W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie, czy w TBS w Zgierzu Spółce z o.o. 
obowiązujące stawki czynszu były uchwalane zgodnie z powyższą regulacją, a zatem 
w wysokości wystarczającej na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz 
spłatę kredytu zaciągniętego na budowę? Czy propozycje stawki, wraz z wyszczególnieniem 
jej składników i ich kalkulacją były każdorazowo przedstawiane wspólnikom przez zarząd 
spółki? Czy wspólnicy mieli swobodny dostęp do źródłowych dokumentów finansowo-
księgowych dotyczących kosztów eksploatacji remontów budynków oraz obciążeń 
kredytowych (np. umów z BGK. z wykonawcami robót budowlanych, dostawcami towarów 

i usług, faktur V A T itp.), co umożliwiłoby im ocenę celowości ponoszonych przez spółkę 
kosztów (w tym kosztów ogólnego zarządu) oraz weryfikację proponowanej stawki czynszu? 

2. Zgodnie z art. 33 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa 
mieszkaniowego w zakresie w niej nie uregulowanym stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 
czerwca2001r.o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu Cywilnego. Stosownie do art. 9 ust. 5 i 6 cyt. ustawy, w stosunkach najmu lokali 
mieszkalnych (także pozostających w zasobach tbs) wynajmujący może pobierać od lokatora 
jedynie czynsz i opłaty niezależne od wynajmującego, przy czym opłaty niezależne od 
właściciela mogą być pobierane przez właściciela tylko w wypadkach, gdy korzystający z 
lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług. Zgodnie 
z art. 2 ust. 1 pkt 8 cyt. ustawy opłatami niezależnymi od właściciela są opłaty za dostawy do 
lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych. 

W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie, dlaczego sprzecznie z w/w przepisami 
powszechnie obowiązującego prawa w TBS w Zgierzu Spółce z o.o. od lokatorów pobierane 
są - w wysokości określanej uchwałami zarządu - opłaty inne niż czynsz i opłaty niezależne 
od wynajmującego, to jest opłaty za konserwację domofonu, konserwację anteny zbiorczej, 
konserwację kolektorów słonecznych, konserwację wodomierzy, konserwację i eksploatację 
wentylacji? Czy opłaty te, jako związane z utrzymaniem budynków w należytym stanie 
technicznym nie obciążają-zgodnie z ustawą Prawo budowlane i wydanymi na jej podstawie 
rozporządzeniami wykonawczymi - wyłącznie samej spółki, jako właściciela, zarządcy i 
wynajmującego? Czy opłaty te-zgodnie z dyspozycją art. 28 ust. 1 ustawy o niektórych 
formach popierania budownictwa mieszkaniowego - nie są już wcześniej uwzględnione w 
uchwalanej przez zgromadzenie wspólników stawce czynszu? Czy obowiązek ponoszenia 
tych opłat przez lokatorów spółka zawiera w stosowanych przez siebie wzorcach umowy 
najmu? Czy wszystkie postanowienia umów najmu lokali mieszkalnych są indywidualnie 
uzgadniane z najemcami? Czy postanowienia dotyczące sprzecznych z prawem opłat innych 
niż czynsz i świadczenia niezależne od wynajmującego, zawarte w umowie najmu lokalu 
mieszkalnego, nie są bezwzględnie nieważne z mocy art. 58 kc? Czy w zasobie komunalnym 
Gminy Miasto Zgierz stosowane są analogiczne rozwiązania, a jeżeli nie, to dlaczego? 

3. Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, właściciel może 
podwyższyć czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu, wypowiadając jego dotychczasową 
wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów 
wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia wysokości czynszu albo innych opłat za używanie 
lokalu wynosi 3 miesiące, chyba że strony w umowie ustalą termin dłuższy (ust. 2). 
Wypowiedzenie wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu powinno być pod 
rygorem nieważności dokonane na piśmie (ust. 3). Dlaczego zarząd TBS w Zgierzu nie 
respektuje ustawowej procedury wprowadzania podwyżek stawki czynszu, zamiast tego 
przedstawiając lokatorom jedynie przygotowane przez siebie aneksy? Czy mogą być one 
traktowane jako pisemne wypowiedzenie stawki czynszu, w sytuacji, gdy aneksy te opatrzone 
są jedynie deklarowaną przez zarząd datą ich sporządzenia, wobec czego nie sposób 



stwierdzić, w jakiej faktycznie dacie są doręczane lokatorom, a wobec tego, czy 
zachowywany jest ustawowy termin wypowiedzenia? Czy takie postępowanie nie zmierza 
w istocie do uniemożliwienia najemcom skorzystania z ustawowych możliwości 
zakwestionowania podwyżki jako nieważnej bądź niezasadnej lub zasadnej, lecz w innej 
wysokości? Czy w zasobie komunalnym Gminy Miasto Zgierz stosowane są analogiczne 
rozwiązania, a jeżeli nie, to dlaczego? 

4. Z treści art. 9 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów wynika zakaz pobierania 
przez właściciela wyższych opłat niezależnych, niż wynika to z umów łączących go 
z dostawcami, aby w ten sposób nie wzbogacił się kosztem lokatora. Czy najemcy TBS w 
Zgierzu Spółki z o.o. mają możliwość kontroli faktycznych kosztów świadczeń niezależnych 
od właściciela, to jest dostaw energii cieplnej, gazu, wody oraz odbioru nieczystości stałych 

i ciekłych, poprzez wgląd w stosowne umowy i źródłowe dokumenty księgowe - celem 
weryfikacji wysokości całokształtu kosztów, jak również kalkulacji części kosztów 
przypadających na ich lokal mieszkalny? 

Czy w spółce obowiązuje regulamin rozliczeń energii cieplnej zgodny z art. 45a 
ustawy Prawo energetyczne? Czy rozliczenia dokonywane z lokatorami z tytułu dostawy 
cieplnej są zgodne z wymogami art. 45a ustawy Prawo energetyczne, w szczególności na 
osiedlach, gdzie energia ta nie jest zakupywana od dostawcy zewnętrznego, ale pochodzi z 
własnych instalacji solarnych i kotłowni (Łąkowa, Parzęczewska)? Jakie pozycje kosztów 
obejmuje kalkulacja stawki opłaty za energię cieplną na poszczególnych osiedlach spółki? 

5. Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa 
mieszkaniowego „Dochody towarzystwa nie mogą być przeznaczane do podziału między 
wspólników lub członków. Przeznacza się je w całości na działalność statutową 
towarzystwa". Obszar dopuszczalnej działalności statutowej towarzystwa budownictwa 
społecznego określa art. 27 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa 
mieszkaniowego, a podstawowym celem towarzystw budownictwa społecznego jest budowa 
z wykorzystaniem pomocy państwa (m.in. dostęp do preferencyjnych kredytów 
z możliwością częściowego ich umorzenia, zwolnienie od podatku dochodowego, od podatku 
od nieruchomości) mieszkań czynszowych i ich eksploatacja na zasadach najmu dla osób, 
których nie stać na zakup mieszkania własnościowego. Z pewnością nie są wydatkami na cele 
statutowe kary administracyjne nałożone na spółkę decyzjami Prezesa UOKiK z dnia 
4 grudnia 2006 r. nr RŁO 33/2006 i z dnia 8 lutego 2008 r. nr RLO 4/2008, a także koszty 
bezzasadnych egzekucji komorniczych, wszczynanych przeciwko lokatorom. Nie mogą one 
także stanowić po stronie spółki podatkowych kosztów uzyskania przychodu. Czy w związku 
z powyższym spółka uzyskała zwrot równowartości kar i opłat komorniczych od osób 
odpowiedzialnych za decyzje skutkujące ich nałożeniem na spółkę (członkowie zarządu 
powinni być ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej), czy też obciążyły one majątek 
spółki, pochodzący w dużej mierze z mienia komunalnego, wniesionego przez Gminę Miasto 
Zgierz? Czy najemcy mają możliwość domagania się szczegółowego rozliczenia kosztów 
ponoszonych przez TBS w Zgierzu Spółkę z o.o. oraz wglądu do dokumentacji źródłowej, np. 
finansowo-księgowej (umów zawieranych z wykonawcami, dostawcami, faktur V A T itp.) w 
celu zweryfikowania rzeczywistych kosztów funkcjonowania TBS (w tym kosztów ogólnego 
zarządu) oraz zasadności ich ponoszenia? Czy najemcy mają możliwość pociągnięcia do 
odpowiedzialności władz TBS w Zgierzu Spółki z o.o. do odpowiedzialności za nietrafne 
decyzje, skutkujące narażeniem najemców na ponoszenie wyższych kosztów? 

6. Właściwym sposobem egzekucji należności przysługujących wynajmującemu jest 
postępowanie sądowe. W ramach takiego postępowania wierzyciel może uzyskać zaległe 



świadczenie, ale również odsetki stanowiące rodzaj kary za nieterminowe spełnienie owego 
świadczenia. Dlatego też działania polegające na samowolnym odcięciu dostaw wody mogą 
rodzić odpowiedzialność cywilnoprawną (zob. informacja Rzecznika Praw Obywatelskich -
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/czy-zarz%C4%85dca-budynku-mo%C5%Bce- 
odci%C4%85%C4%87-dostaw%C4%99-wody-w-przypadku-zaleg%C5%82o%C5%9Bci-w-
op%C5%82atach-za-0). 

W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie, na jakiej podstawie zarząd spółki 
uchwalił i stosował nieuzgodniony z najemcami „Regulamin odłączenia i ponownego 
podłączenia ciepłej wody oraz sygnału TV do zadłużonych lokali", na mocy którego 
najemcom m.in. odcinano dopływ ciepłej wody przez demontaż wodomierzy, a następnie 
zmuszano ich do pokrywania kosztu zakupu spółce nowych urządzeń i ich instalacji? 
Regulamin ten zawierał postanowienia analogiczne do uznanych za niedozwolone decyzją 
Prezesa U O K i K z dnia 28 lutego 2011 r. nr RŁO 2/2011 
w sprawie PTBS POMORSKA Sp. z o.o. w Łodzi i nawet mimo wejścia w życie art. 191 § la 
kk, obowiązywał aż do 22 sierpnia 2017 r. Czy w związku z uchyleniem regulaminu wobec 
jego bezprawności uchwałą 1/08/2017, zarząd spółki podjął działania zmierzające do 
zrekompensowania strat najemcom pokrzywdzonym wskutek jego wcześniejszego 
stosowania? 

7. Jak wynika z treści wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 września 
2015 r. w sprawie I FSK 871/15 wraz z pisemnym uzasadnieniem, spółka jako 
materialnoprawną podstawę świadczeń pobieranych od najemców wskazała sądowi 
adresowane do organów władzy publicznej (wójtów, burmistrzów i prezydentów miast) 
przepisy ustawy z dnia21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Wynika stąd, że 
samą możliwość, że dowolnie określone opłaty zostaną jej zrefundowane przez budżet gminy 
w formie dodatku mieszkaniowego spółka uznała za wystarczające uzasadnienie ich 
naliczania najemcom. W związku z tym proszę o wyjaśnienie, jaką łączną kwotę przekazano 
dotychczas z budżetu Gminy Miasto Zgierz na konto TBS w Zgierzu Spółki z o.o. tytułem 
dodatków mieszkaniowych? Czy wypłaty te były dokonywane na podstawie wniosków, w 
których TBS w Zgierzu jako zarządca potwierdzał wydatki z tytułu niedopuszczalnych w 
stosunkach najmu lokali mieszkalnych opłat innych niż czynsz i opłaty niezależne od 
wynajmującego, t j . za konserwację domofonu, konserwację anteny zbiorczej, konserwację 
kolektorów słonecznych, konserwację wodomierzy, konserwację i eksploatację wentylacji? 
Czy wydatki te w przypadku zasobu komunalnego byłyby pokrywane w ramach 
obowiązującego czynszu? 

8. Z treści art. 28 ust. 1 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa 
mieszkaniowego wywodzi się zasadę, że towarzystwo budownictwa społecznego nie może 
osiągać dochodów z czynszów najmu lokali mieszkalnych. Uregulowanie to uzasadnione jest 
przede wszystkim celem i funkcją, jaką powinny spełniać towarzystwa budownictwa 
społecznego, określonym w art. 27 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa 
mieszkaniowego. Także świadczenia niezależne od wynajmującego powinny być przez tbs 
rozliczane wyłącznie „po kosztach". Tymczasem Powód w kolejnych latach obrotowych 
notuje zyski. Jaki obszar działalności spółki jest źródłem jej dochodów? Dlaczego nie są one 
przeznaczane na cele statutowe, jak niezbędne remonty, np. bloków na osiedlu Łąkowa, które 
to remonty prezes Spółki zapowiadała w lokalnej prasie już w 2015 r.? Dlaczego spółka nadal 
współpracuje z wykonawcą tych bloków, których stan w zaledwie 15 lat od wybudowania 
pozostawia tak wiele do życzenia, przy realizacji kolejnych inwestycji? 

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/czy-zarz%C4%85dca-budynku-mo%C5%Bce-


9. Czy Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu Spółka z o.o. 
kiedykolwiek było lub jest obowiązane stosować tryb właściwy dla zamówień publicznych 
przy wyłanianiu wykonawców robót budowlanych a także zewnętrznych dostawców towarów 
i usług? Czy w spółce istnieje - a jeżeli tak, to jaka - procedura wyboru najbardziej 
efektywnych i celowych rozwiązań (cena/jakość) w zakresie ponoszonych kosztów (także 
wynagrodzeń)? 

10. Biorąc pod uwagę, że w przypadku wnoszenia przez gminy udziałów bądź dopłat 
do kapitału tbs zastosowanie mają przepisy m.in. art. 18 ustawy o samorządzie gminnym, 
zgodnie z którymi podejmowanie uchwał w sprawach: majątkowych gminy, przekraczających 
zakres zwykłego zarządu, dotyczących tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni 
oraz rozwiązywania i występowania z nich, jak również określania zasad wnoszenia, cofania i 
zbywania udziałów i akcji należy do wyłącznej właściwości rady gminy - proszę o wskazanie 
uchwał Rady Gminy Zgierz, podjętych w w/w zakresie w związku z kapitałowym 
zaangażowaniem Gminy Miasto Zgierz w TBS w Zgierzu Spółce z o.o. Proszę także 
0 wskazanie: 

- Jakiej wartości aporty Gmina Miasto Zgierz wniosła do Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego w Zgierzu od początku jego funkcjonowania - z rozbiciem na poszczególne lata i 
określeniem przedmiotu tych aportów? 

- Jakiej wartości dopłaty do kapitału zakładowego Gmina Miasto Zgierz wniosła do 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zgierzu od początku jego funkcjonowania 
- z rozbiciem na poszczególne lata, wskazaniem celu dopłat oraz określeniem, czy cele te 
zostały zrealizowane? 

- Jakie były zasady i kryteria udzielania dopłat finansowych i aportów gruntowych na 
rzecz TBS w Zgierzu Spółki z o.o.? 

10. Biorąc pod uwagę, że do tbs działających w formie spółek kapitałowych, 
utworzonych przez gminy lub, do których gmina przystąpiła, znajdą zastosowanie przepisy 
ustawy o gospodarce komunalnej (rozdział 3 - „Spółki z udziałem jednostek samorządu 
terytorialnego") - proszę o wskazanie jakie osoby reprezentowały i reprezentują Gminę 
Miasto Zgierz w Radzie Nadzorczej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zgierzu oraz, 
czy zostały one wyłonione w drodze otwartego konkursu, a jeżeli nie, to w jakim trybie, 
według jakich kryteriów i przez kogo zostały one wybrane? Czy przyjęty sposób 
postępowania sprzyjał jego transparentności oraz zapewniał wyłonienie kandydatów, których 
wykształcenie i dotychczasowe doświadczenie zawodowe gwarantowały rzetelną 
1 obiektywną ocenę działań zarządu? 

11. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa 
mieszkaniowego, kryteria i tryb przeznaczania mieszkań dla konkretnych najemców określa 
umowa spółki albo statut towarzystwa. Statut lub umowę towarzystwa oraz ich zmiany 
zatwierdzał minister właściwy do spraw budownictwa. Jak jednak stwierdzono w Informacji 
o wynikach kontroli działalności towarzystw budownictwa społecznego, przeprowadzonej w 
2001 r. przez Najwyższą Izbę Kontroli (LZG-41027/00), dostępność do mieszkań na wynajem 
budowanych przez tbs ograniczały przepisy wewnętrzne niektórych towarzystw, w których 
aktach założycielskich, wbrew przepisom art. 31 ust. 1 ustawy o niektórych formach 
popierania budownictwa mieszkaniowego, nie określono kryteriów i trybu przeznaczania 
mieszkań dla konkretnych najemców. Zamiast tego zasady te zawierano 
w wewnętrznych regulaminach, które ograniczały w stosunku do uregulowań ustawowych 



krąg osób uprawnionych do najmu lokali, względnie ustanawiały w tym zakresie 
nieuzasadnione preferencje. 

Czy w umowie spółki lub statucie TBS w Zgierzu Spółki z o.o., zatwierdzonym przez 
ministra do spraw budownictwa, określono kryteria i tryb przeznaczania mieszkań dla 
konkretnych najemców? Czy zasady te zawarto jedynie w wewnętrznym regulaminie, który 
ogranicza w stosunku do uregulowań ustawowych krąg osób uprawnionych do najmu lokalu, 
poprzez wprowadzenie wymogu posiadania udziału w spółce, którego nabycie lub objęcie 
wiąże się z wydatkowaniem kwoty ponad 100 000 zł? Czy wprowadzenie takiego wymogu 
jest zgodne z ustawowymi celami powołania tbs - w postaci realizacji mieszkaniowej polityki 
państwa poprzez zapewnianie mieszkań dostępnych dla osób średniozamożnych? Dlaczego 
możliwość zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego po nabyciu lub objęciu udziału w 
spółce jest przez TBS w Zgierzu Spółkę z o.o. reklamowana jako sprzedaż mieszkań i czy nie 
stanowi to naruszenia interesów konsumentów? 

12. Wydatek związany z nabyciem lub objęciem udziału daleko przekracza wysokość 
dopuszczalnej na gruncie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa 
mieszkaniowego partycypacji, określonej w art. 29 cyt. aktu. Partycypacja może wynosić 30% 
kosztów budowy, ustalonych zgodnie z art. 19 cytowanej ustawy (bez wartości gruntów) i jest 
świadczeniem zwrotnym. Wobec powyższego proszę o wyjaśnienie, dlaczego TBS w Zgierzu 
Spółka z o.o. jako jedyna w kraju całkowicie odstąpiła od pobierania partycypacji - które 
przecież mogły stanowić dla niej źródło środków inwestycyjnych, na rzecz zobowiązywania 
najemców do nabywania (obejmowania) udziałów w spółce? Czy zdecydował o tym fakt, że 
o ile w przypadku opróżnienia lub nabycia na własność lokalu zwaloryzowana partycypacja 
powinna być lokatorowi zwrócona lub zaliczona na poczet ceny, to - zgodnie z kodeksem 
spółek handlowych - udział będący wkładem wspólnika nie może mu być zwrócony w trakcie 
trwania umowy spółki, a zatem w przypadku nabycia lokalu nie może być zaliczony na poczet 
jego ceny? 

13. Będący udziałowcami spółki najemcy lokali mieszkalnych w budynkach 
wybudowanych bez wsparcia Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (kredytu Banku 
Gospodarstwa Krajowego), są informowani, że po 15 latach najmu będą mogli wykupić lokal 
na własność za 30% jego przyszłej wartości odtworzeniowej. Proszę o wyjaśnienie, jaki jest 
ekonomiczny sens takiej operacji? Spółka zapewnia, że budynki te wybudowała ze środków 
własnych, a zatem nie spłaca zaciągniętego na ten cel kredytu. W kodeksie spółek 
handlowych brak jest przepisów, które nakazywałyby spółce utrzymanie majątku 
pochodzącego z wkładów, stąd są one dla spółki źródłem środków na budowę. Jednakże 
wniesiony przez danego najemcę wkład w żaden sposób nie wiąże się z żadnym konkretnym 
lokalem i nie może być zaliczony na poczet jego ceny. Jednocześnie jak wskazano powyżej , 
czynsze i opłaty niezależne od właściciela pobierane od najemców nie mogą stanowić dla 
spółki źródła dochodu. Żadna część czynszu nie może zostać zarachowana konkretnemu 
najemcy na poczet spłaty zajmowanego przez niego lokalu. Biorąc pod uwagę powyższe, 
wydaje się, że spółka z góry zakłada sprzedaż składników swojego majątku ze stratą, poniżej 
wartości rynkowej (przyszłej wartości odtworzeniowej), a stratę tę zamierza pokryć kapitałem 
zakładowym, który w znacznej mierze pochodzi z mienia komunalnego wniesionego do 
spółki przez gminy, na terenie których prowadzi ona działalność. 

14. Jak wynika z Informacji o wynikach kontroli działalności towarzystw 
budownictwa społecznego, przeprowadzonej w 2001 r. przez Najwyższą Izbę Kontroli (LZG-
41027/00), Gmina Miasto Zgierz, w oparciu o umowy zawarte z TBS w Zgierzu Spółką z o.o. 
w maju 1998 r. i w kwietniu 1999 r. partycypowała w kosztach budowy 35 mieszkań 



przeznaczonych dla osób wskazanych przez Gminę Miasto Zgierz. Spółce przekazano z tego 
tytułu łącznie 925.000,00 zł. Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 29 ust. 2 ustawy 
o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego „( . . . ) gmina (...), działając 
w celu podnajmowania lub przydziału lokali mieszkalnych osobom fizycznym, może 
zawierać z towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali 
mieszkalnych, których będzie najemcą". W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie, czy 
w przypadku lokali, w kosztach budowy których partycypowała gmina, jest ona stroną 
zawartej 
z tbs umowy najmu, a następnie lokale te podnajmuje lokatorom? Czy też gmina jedynie 
kieruje określone osoby do zawarcia umowy najmu w zasobach tbs? Jaki jest tryb 
przeznaczania mieszkań dla konkretnych najemców oraz kryteria ich wyboru? 

15. Czy w związku z pochodzącymi od najemców sygnałami o nieprawidłowościach 
w TBS w Zgierzu Spółce z o.o., przekazywanymi bezpośrednio na Pana ręce, jak i na ręce 
Przewodniczącego Rady Miasta, jako osoba uprawniona i obowiązana do kontroli 
właścicielskiej, a także zwierzchnik członków rady nadzorczej wskazanych przez gminę, 
podjął Pan bądź zainicjował jakiekolwiek kroki zmierzające do ich weryfikacji i wyjaśnienia 
przedstawianych przez nich okoliczności, a jeżeli tak, to z jakim efektem? 

16. Czy planuje Pan, zorganizował lub podjął działania zmierzające do zapewnienia 
najemcom lokali mieszkalnych w zasobach TBS w Zgierzu Spółki z o.o., której udziałowcem 
pozostaje Gmina Miasto Zgierz, ochrony i pomocy prawnej analogicznej do wsparcia 
udzielonego mieszkańcom osiedla Kolejowa (konsultacje z prawnikami urzędu, pomoc 
w przygotowywaniu pozwów sądowych, przygotowywanie we współpracy z lokalnymi 
parlamentarzystami wystąpień i petycji do najwyższych organów państwowych)? 

Andrze/fwięsok 


